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Mercedesy dla OSP
Osie m mi lio nó w zło t ych
pieniędzy unijnych pójdzie na zakup
nowych samochodów bojowych dla
polskich i czeskich jednostek straŜy
poŜarnej.
Został rozstrzygnięty przetarg na
dostawę tych samochodów. Wygrała go
firma z Bielska - Białej. Samochody
zostaną przekazane 1-go maja na festynie
w Lewicach. Ponad dwudziestoletnie
samo cho d y zo staną zastąp io ne
pojazdami na podwoziu Mercedesa.
Otrzymają je OSP Branice, Bliszczyce i
Lewice. KaŜda z jednostek otrzyma
równieŜ łódź ratunkową, która stanie się
pomocną w przypadkach powodzi. Z tej
samej puli wozy bojowe dostaną czeskie
jednostki z Opavy, Velkich Hostic,
Holasovic, Brumovic, Neplachovic i z
Vavrowic-Palhaneca
————————————————-.

Ciepło
Wspólnota mieszkaniowa w
Branicach na ul. Szkolnej 3 rozpoczęła
ocieplanie swego betonowego bloku. W
tej chwili prace trwają na poziomie
piwnic, w marcu - jak aura pozwoli rozpoczną się roboty na zewnątrz. Koszt
całego przedsięwzięcia to pół miliona
złotych, który powinien się zwrócić w
postaci zaoszczędzonych pieniędzy na
ogrzewanie.

Od 1 stycznia 2010 r.
świadczenie
pielęgnacyjne bez
względu na dochód
Od 1 stycznia 2010 r. prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego
będzie ustalane niezaleŜnie od
dochodów rodziny i na czas
nieokreślony, a jeŜeli orzeczenie
o niepełnosprawności albo
z n a c z n y m
s t o p n i u
niepełnosprawności było wydane
na czas określony - do ostatniego
dnia miesiąca, w którym upływa
termin waŜności orzeczenia.
Ponadto, w przypadku, gdy w
okresie trzech miesięcy, licząc od
dnia wydania orzeczenia o
niepełnosprawności lub
orzeczenia
o
stopniu
niepełnosprawności, zostanie
złoŜony wniosek o ustalenie
prawa do świadczenia

W bardzo rozszerzonym gronie obradowało kierownictwo Stowarzyszenia
„Caritas Chjristii” nad sposobem uczczenia i przybliŜenia ludziom postaci Biskupa
Jonathana. Po wejściu do Unii Europejskiej powstały nowe moŜliwości finansowe i to
spowodowało, Ŝe moŜna się zastanowić nad bardziej trwałym sposobem uwiecznienia
pamięci. Dyrektorzy Szpitala, księŜa i dyrektor Powiatowego Muzeum Pani Barbara
Piechaczek przedyskutowali szereg pomysłów, które wywodziły się z projektu
nazwanego roboczo Szlak Biskupa Nathana.. W projekcie wyznaczono cztery cele
przedsięwzięcia: „Ocalenie od zapomnienia bpa Nathana. Pokazanie drogi Ŝyciowej i
dorobku Wielkiego Humanisty, Budowniczego, Duchownego, Autorytetu dla
następnych pokoleń. Informowanie i propagowanie w Polsce i w Europie idei
dziedzictwa załoŜyciela Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach.
Promocja obszarów przygranicznych.” Na spotkaniu ustalono, Ŝe będzie to strategia
małych kroków, budowanie całości składającej się z mniejszych zadań. Na początku
prawdopodobnie powstanie kilkanaście zdjęć wielkoformatowych ustawionych na
terenie szpitala, będzie przetłumaczona i wydana ksiąŜka napisana przez prałata
Grochola, ale poniewaŜ są to wstępne ustalenia i wszystko moŜe się zmieniać - to
umawiam się - Ŝe o postępach będę informował. (jb)

pielęgnacyjnego, prawo to
będzie ustalane począwszy od
miesiąca, w którym złoŜono
wniosek
o
ustalenie
niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne
przysługuje w wysokości 520
zł miesięcznie.
W wyniku nowelizacji,
świadczenie pielęgnacyjne
będzie przysługiwało osobie
innej niŜ spokrewniona w
pierwszym stopniu, na której
ciąŜy obowiązek alimentacyjny,
pod warunkiem, Ŝe nie ma
osoby spokrewnionej w
pierwszym stopniu albo gdy
osoba ta nie jest w stanie
sprawować opieki. Ocena
sytuacji rodzinnej w tym
zakresie w indywidualnych
sprawach naleŜy do organu
właściwego.
W przypadku wątpliwości, co do
spełniania warunków, od których
uzaleŜnione jest prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego
organ właściwy będzie mógł

przeprowadzić wywiad, a takŜe
wystąpić do ośrodka pomocy
społecznej o udzielenie informacji
w tym zakresie, jeŜeli okoliczności
te zostały ustalone w rodzinnym
wywiadzie środowiskowym
przeprowadzonym nie wcześniej
niŜ 3 miesiące przed dniem
otrzymania przez ośrodek
pomocy społecznej wniosku o
udzielenie informacji.
WyŜej opisane zmiany zostały
wprowadzone na podstawie art.
13 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o zmianie niektórych
ustaw związanych z realizacją
wydatków budŜetowych (Dz. U.
Nr 219, poz. 1706).
Do postępowań w sprawie
ustalenia prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego za okresy
zasiłkowe przypadające przed
dniem 1 stycznia 2010 r.,
rozpoczętych przed dniem
wejścia w Ŝycie nowelizacji (tj.
przed 1 stycznia 2010 r.) i
niezakończonych ostateczną
decyzją, mają zastosowanie

Informator Branicki
63 lata temu zmarł w Opavie

Biskup Josef Nathan
budowniczy naszego szpitala, kilku
kościołów, człowiek który przyczynił się

d o r o z wo j u go sp o d ar cze go i
cywilizacyjnego mojej małej Ojczyzny.
Pochowany został w Opavie, dlatego co
roku do miejsca Jego spoczynku śpieszy
pielgrzymka z Branic. Tym razem poza
wiernymi z księdzem kapelanem
Alojzym Nowakiem złoŜyć naleŜny hołd
przybyli
obecni i byli pracownicy
szpitala, pacjenci i dyrekcja w pełnym
składzie na czele z Dyrektorem
K.Nazimkiem. Jak co roku wraz z grupą
radnych i przedstawicieli organizacji
pozarządowych na uroczystość przybył
Wójt Gminy Józef Małek.
Uroczysta msza św. odprawiana była
przez czterech księŜy w kościele
Najświętszego Serca o bardzo pięknym
secesyjnym wystroju mieszczącym się w
kompleksie zabudowań klasztornych
Zgromadzenia Córek BoŜej Miłości. W
Opavie to miejsce jest bardziej znane
jako Marianum (ul.Roosevelta 47).

Nazwa jest zapoŜyczona od nazwy
Stowarzyszenia, które wybudowało te
budynki w latach 1907-1909 z
przeznaczeniem na
siedzibę
Zgro madzenia CBM. Od lat
pięćdziesiątych ubiegłego wieku
świadczona jest w nich pomoc osobom

3
niepełnospra wnym umysłowo.
Wcześniej, gdy dotarł tu Biskup
Nathan mieściło się hospicjum.
Działalność Stowarzyszenia jest
wielokierunkowa i oparta równieŜ o
zatrudniony personel
cywilny.
Opieką
socjalną jest objętych
215 osób. 28 z nich
przebywa na oddziale
dla wymagających
większej opieki. 142
osoby po leczeniu
wypisywane są do
domu, ale mogą być
objęte innymi formami
pomocy, takimi np. jak
terapia na oddziale
dziennym. Tu mogą
korzystać z ergoterapii
w pracowniach takich
jak tkactwo, stolarstwo, krawiectwo,
wikliniarstwo, muzykoterapia, etc. Ich
zdrowiem somatycznym zajmuje się

wtedy własne ambulatorium i mały
oddział szpitalny. Pod taką opieką
znajduje się aktualnie 45 osób, które
mieszkają u siebie w domu a
pracownicy dochodzą do nich
sprawdzając czy nie trzeba im
udzielić pomocy. Pod opieką
Stowarzyszenia znajdują się
jeszcze trzy adresy. Jeden to
Sheltered Housing JakartoviceDestne w Jasenikach, gdzie
podopieczni mając do
dyspozycji mieszkania
składające się z sypialni dla
dwóch osób, salonu, kuchni i
łazienki
uczą
się
samodzielnego Ŝycia pod
czujnym okiem opiekuna. To
samo dzieje się na ul.
Dostojewskiego w Opawie, i w
nowych
mieszkaniach
przystosowanych po byłej stacji
pogotowia ratunkowego.
Ośrodek opavski na Roosevelta
niestety wyczerpał swoje

moŜliwości, zuŜył się technicznie. Coraz
trudniej w nim pracować i uzgodniono,
Ŝe taniej będzie
wybudować nowy
niŜ przystosować ten
ponad stu letni
budynek
pod
w y m o g i
współczesnej terapii.
Taką decyzję podjęto
na
poziomie
województwa,
k t ó r e m u
Stowarzyszenie
podlega i do którego
naleŜy
głó wny
budynek.
Jadąc ulicami Opavy
w kierunku
cmentarza podziwiamy piękne wille
wybudowane na przełomie XIX i XX
wieku. Widać, Ŝe ta część miasta mniej
ucierpiała w czasie działań wojennych.
Na cmentarzu delegacje oficjalne i osoby
prywatne składają kwiaty, palą znicze.
Pan Mietek mówi, Ŝe musi co roku
zapalić znicz, bo gdyby nie budowniczy
Nathan to nie dane by mu było przeŜyć
Ŝycia w Branicach, a uwaŜa je za
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Tadeusz Krupa - radny powiatu

W

tym roku jak nigdy dotąd aura zimowa
jest wyjątkowo dotkliwa i chyba każdy z
nas z utęsknieniem czeka na pierwsze
promyki słońca. Chcąc w jakiś sposób
umilić swoim mieszkańcom długie zimowe
wieczory Grupa odnowy wsi jak
co roku zorganizowała cykl
imprez integracyjno-sportowych
w których weźmie udział liczna
grupa młodzieży oraz dorosłych.

uczestników turnieju, jak również dla przybyłych kibiców.
Następna impreza odbyła się tydzień później, tj.
30 stycznia i były to rozgrywki o mistrzostwo
Włodzienina w piłce nożnej. W turnieju wzięły udział zespoły 6osobowe (3 w polu + bramkarz, 2 rezerwa). Zawody odbyły się
w hali sportowej Szkoły Podstawowej, która wypełniona była

Zima na sportowo 2010

Tenis stołowy, data: 23 stycznia
(sobota) 2010, miejsce: Szkoła SP,
godz. 16.00
Pika nożna, data: 30 stycznia (sobota)
2010, miejsce: Szkoła SP, godz.15.00
Piłkarzyki stołowe 13 lutego (sobota)
2010, miejsce: Szkoła SP, godz.15.00
Siatkówka, data: 13 lutego (sobota)
2010, miejsce: Szkoła SP, godz.17.00
Tenis ziemny (halowy) luty -marzec
2010, miejsce: Szkoła SP w każdy
poniedziałek godz. 19.00.
Pierwsza z nich odbyła się już
23 stycznia i był to turniej w tenisie
stołowym. Zapisy „Open” z podziałem
na dwie kategorie: młodzież oraz
dorośli. Pierwsze miejsce zdobył
Marek Wawrów (Włodzienin), drugie
miejsce Grzegorz Jajdelski (Lewice), a
trzecie miejsce zajął Iwo Wojtuś
(Włodzienin). Gratulacje dla wszystkich
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licznie przybyłymi zawodnikami oraz dopingującymi kibicami. Drużyny, które
wystąpiły pod różnymi nazwami zmagały się w systemie każdy z każdym.
Ostatecznie zwyciężyła drużyna: „Dream Team”, kolejne miejsce zdobyła
drużyna „White Power””, a miejsce 3, drużyna „Ciepłe bułki”. Ponadto w
zawodach wystąpiły drużyny takie jak: „Stara Gwardia” oraz „Koguciki”. Cieszy
fakt, że zawody były sędziowane wzorowo oraz odbyły się w duchu fair play.
Uczestnicy zmagań piłkarskich, którzy zajęli miejsca 1-3 otrzymali pamiątkowe
medale. Złota drużyna DREAM TEAM'u wystąpiła w składzie: Radek
Gawłowski, Mateusz Wawrów, Patryk Link, Szymon Sarota, Marek Prochnij
oraz Rafał Lenartowicz. Arbitrem spotkań był licencjonowany sędzia Kazimierz
Suliga oraz wspierający Tadeusz Krupa. Fotoreporterem, jak zwykle
niezawodna Ola Szyhyńska. Zawody relacjonowane były także przez media
Radia Opole. Nad całością organizacyjną imprezy czuwali: Marek Szyhyński,
Bolesław Kądzioła. Jan Maruszczak, Jan Szkudlarek oraz Tadeusz Krupa.
Ponadto wielkie wyrazy uznania dla pana Marka Kodury za mobilizację i
zachęcenie sportowców z Dzbanic Osiedla, do wzięcia udziału w turnieju.
W wyżej wymienionych konkurencjach sportowych nagrody oraz wyróżnienia
wręczył Wójt Gminy Branice Józef Małek. Ponadto każdy uczestnik mógł posilić
się w
stołówce SP,
posiłkiem

przygotowanym przez panie Grażynę Wawrów oraz Bogusławę Kozakiewicz.
Obiekt hali sportowej oraz jadalnia SP zostały gościnnie udostępnione na
potrzeby organizatorów, przez dyrektora Szkoły Podstawowej Krzysztofa
Kinala.
Kolejne zawody równie interesujące jaki emocjonujące, to turniej o
Mistrzostwo Włodzienina w Siatkówce oraz I Turniej Piłkarzyków Stołowych,
które odbędą się 13 lutego (sobota). Wstępnie ustalono zespoły składające się
z poszczególnych części naszej miejscowości, tj. Włodzienin-Góra, -Środek oraz
-Dół. Od 15 lutego rusza także I Turniej Tenisa Ziemnego (halowego), który ze
względu na duże zainteresowanie samych uczestników potrwa parę kolejnych
tygodni. Dodatkowe oraz szczegółowe informacje z wszystkich imprez
sportowych wraz z bogatą galerią zdjęć można uzyskać wchodząc na stronę
www.wlodzienin.pl
Organizatorzy „Zimy na sportowo 2010” serdecznie dziękują wszystkim
uczestnikom i kibicom za dotychczasowy udział w rozgrywkach oraz gratulują
uzyskania wysokich wyników sportowych oraz zapraszamy do udziału w
kolejnych konkurencjach sportowych. Organizatorami imprez są: Zespół
Obsługi Kultury i Sportu w Branicach, Komisja Oświaty Kultury i Sportu Rady
Powiatu, Szkoła Podstawowa we Włodzieninie oraz Grupa Odnowy Wsi.
Sponsorem imprezy sklep spożywczy "Zbyszek".
Patronat medialny: Radio Opole, Rzecz Powiatowa, Informator
Branicki.
W imieniu organizatora turnieju - Grupy Odnowy Wsi Włodzienin, składamy
ponadto podziękowania dla wszystkich tych którzy przyczynili się do

5
Branice
Nowa organizacja
Od dłuŜszego czasu w gronie osób
wcześniej urodzonych, ale za to z
młodzieńczą iskrą zastanawialiśmy się jak
spoŜytkować ten emanujący z nas nadmiar
energii. Pomysły były dwa. Jeden
oscylował wokół utworzenia własnego
stowarzyszenia, drugi zaś utworzenie koła i
podłączenie się do większej struktury
organizacyjnej jaką jest Polski Związek
Emerytów i Rencistów. Po zwaŜeniu za i
przeciw część z nas doszła do wniosku, Ŝe
duŜy moŜe więcej i postanowiliśmy
spróbować. Co przewaŜyło?
Idąc na zebranie organizacyjne, nie byłem
wcale przekonany, Ŝe załoŜymy koło. Od
dość dawna do radnego, kandydata na
emeryta Wojciecha Chuchli dobijali się z
pr oś b ą
o
or ga ni za c j ę
zebr a n ia
przedstawiciele tej organizacji z Głubczyc.
Wykorzystaliśmy tę okazję.
Głubczyczanie opowiadając o swej pracy
gro energii poświęcają na organizowanie
pomocy
socjalnej wśród emerytów.
Organizują wyjazdy rehabilitacyjne –
głównie nad morze, ale takŜe do niezbyt
odległych źródeł wód termalnych w
Velkych Lesinach, a na miejscu - opłatek,
bal karnawałowy, śledzik. Mają wydeptane
ścieŜk i.
Przećwiczone
sposoby
organizacyjne. To przewaŜyło przy
wyborze formy organizacyjnej – nie
musimy wywaŜać otwartych drzwi.
Dzięki Panie Wojtku za telefon do
Głubczyc i sprowadzenie
całego
prezydium głubczyckiej organizacji, w
nagrodę moŜe zostanie Pan kiedyś
emerytem.
Na zebranie organizacyjne dotarło
dwudziestu kilku emerytów z Branic. Polski
Z wiązek
Em er ytów
i
Renc istów
reprezentowały władze powiatowe z
przewodniczącą Panią Marią Bernacką, vce
p r ze wo d n i c zą c ym
A n d r ze j em
Łopatkiewiczem i skarbnikiem Panią
Leokadią Bycina.
Zebrani członkowie załoŜyciele dokonali
wyboru zarządu, a ten na przewodnicząca
wybrał Panią ElŜbietę Morawską.
Tymczasowym miejscem zebrań będzie
Klub „AA” za co Panu radnemu
Wojciechowi Chuchli dziękujemy. O tym co
będzie się działo będę Państwa informował
w kolejnych wydaniach „IB”.
Zainteresowanym przynaleŜnością do
Związku podaję moje numery telefonów:
509321929, 774860011
Jerzy Biesiadowski
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O puchar Przewodniczącego Rady Gminy Władysława Lenartowicza
17 mieszkańców Gminy
Branice stanęło przy rozstawionych
stołach do tenisa stołowego by
sprawdzić stan swoich umiejętności
w tej dyscyplinie sportu. Najlepszą- nie po raz pierwszy - okazała się
Pani Katarzyna Walo z Branic.
Drugie miejsce zajął
Przemek
Kawecki
ogrywając piętnastu
zawodników i w tym teŜ własnego
ojca. Trzecie miejsce zajął niemalŜe
wszechstronnie usportowion y
Krzysztof Bąbol, czwarte Mirosław Pikuła.
Rozgrywki trwały prawie cztery
godziny przy zmieniającej się
widowni. To działo się w sobotę 6
lutego.
7 lutego o 14°°-tej w
gimnazjalnej hali sportowej zrobiło
się bardzo tłoczno.
Nie tylko
przyszli zawodnicy z Branic, ale
takŜe przyjechali czesi z pobliskich
miejscowości przygranicznych. Nie
zabrakło takŜe znako mitych
sportowców z Głubczyc,
Kędzierzyna - Koźla, Baborowa i
Kietrza. Nie było łatwo, trzeba było
grać juŜ bardziej wyrafinowanym
systemem . Nie wpłynęło to na
a t mo s f e r ę z a b a wy - p e ł n ą
serdeczności.
Z zaciętej walki zwycięsko
wyszli czesi zajmując w kolejności:
Matysek Jan, Kadlec Viteslawĕ
Vyhńák Zdenek - wszystkie
pucharowe miejsca.
Na czwartym miejscu uplasował się
62 - letni Pavlik Zdenek z Krnova
( centralna postać grupowego
zdjęcia).
Największym przegranym okazał
się Pan Aleksander Szteliga, który
długi czas wygrywał - póki nie
wezwano go do chorego zwierzęcia.
Specjalne gratulacja od
wszystkich naleŜą się Panom
Mieczysławowi i Władysławowi

O puchar Wójta Gminy Branice Józefa Małka

o
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23 stycznia rozegrany został Sołecki Turniej Piłki NoŜnej o Puchar Wójta Gminy Branice . Uczestniczyły w nim cztery druŜyny.
Najlepszą okazała się druŜyna z Bliszczyc, która wygrała prawie wszystkie mecze - zremisowała z bardzo dobrą druŜyną z Lewic
(1:1). Drugie miejsce przypadło chłopcom z Lewic, którzy teŜ wygrali wszystkie mecze poza jednym remisem, ale zdobyli mniej
punktów w meczach wygranych stąd ich druga lokata. Na trzeciej pozycji uplasowali się braniczanie, a na czwartej - teŜ z
brązowym medalem druŜyna Włodzienina. Najlepszym Bramkarzem był Dariusz Lenartowicz z Włodzienina, a najlepszym
zawodnikiem turnieju okazał się Grzegorz Pączko z Lewic.

9 - 01 Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej rozstrzygnął się następująco: pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja Gminy Kietrz
drugie Starostwo Powiatowe, trzecie - gmina Baborów, czwarte - gmina Głubczyce. Gmina Branice nie wystawiła swojej
reprezentacji. Na zdjęciu poniŜej Burmistrz Kietrza Józef Matela po wygranym turnieju. Na środkowym zdjęciu poniŜej Starosta
Józef Kozina, na górnym zdjęciu (trzecie od lewej) Wicestarosta Piotr Soczyński. Postać z mikrofonem Burmistrz Głubczyc Jan
Krówka

Informator Branicki
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Nr ROL/ G/ 7441 b / 3 / 2010

Nr ROL. 7441 b / 6/ 2010

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz.
2603 ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)
ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony
1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i połoŜenie według :
- działka nr 185 o pow. 0.1312 ha opisana w KW 27347 połoŜona w
Posucicach.
2. Opis nieruchomości:
- działka Nr 185 jest połoŜona w obrębie zabudowy zagrodowej, nie
zabudowana w kształcie regularnego wielokąta, porośnięta „ dziko”
rosnącymi drzewkami i krzewami z dojazdem z drogi asfaltowej
występują pozostałości po byłych zabudowaniach do usunięcia,
kształt działki prostokątny. Uzbrojenie techniczne – w drodze energia
elektryczna i wodociąg.
3. Cena działki:
- 2.361,60 zł;
4. Koszty przystosowania :
- 1.820,40 zł
5. Cena nieruchomości łącznie:
- 4.182,00 zł
6. Wadium:
- 418,00 zł
7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie
przetargu.
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.
U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie podatek VAT
według stawki 22%.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :
Działka nr 185
– zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr
XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku stanowi teren
zainwestowany/ zabudowany/. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z
przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
Nieruchomości nie są obciąŜone i nie są przedmiotem zobowiązań.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 15 marca
2010 roku o godzinie 900
w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala
konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli
najpóźniej w dniu 9 marca 2010 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut.
Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001
0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę
wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice.
Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić dane dotyczące
połoŜenia nieruchomości i numery działek.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra
lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po
odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ przed upływem 3
dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.
Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci
się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina
Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu
Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona
nabywająca. Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od
zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy
Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie
prawo odwołania przetargu
z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej
Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut.
Urzędu.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn.
zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z
2004 r. Nr 207, poz. 2108)

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
1. Oznaczenie nieruchomości według :
- działka nr 263 o pow. 0.2251 ha i Nr 264/1 o pow. 0.0118 ha opisane są w
KW OP1G/00022172/3 i połoŜone we Włodzieninie.
2. Opis nieruchomości:
- działka nr 263 jest działką siedliskową budynku mieszkalnego Nr 19 w skład
którego wchodzi lokal mieszkalny Nr 1 o pow. uŜytkowej 82,80 m2 wraz z
udziałem w działce siedliskowej Nr 263.
- działka nr 264/1 jest zabudowana budynkiem garaŜowym o pow. uŜytkowej
Budynek garaŜowy od dłuŜszego czasu nie uŜytkowany,
30,70 m2.
zaniedbany i częściowo zdewastowany (brak bram, miejscami uszkodzone
mury).
3.Udział w działce:
- działka Nr 263 – 4678/10 000
- działka Nr 264/1- ---------------4. Cena ułamkowej części działki Nr 263
638,12 zł
5. Wartość lokalu usługowego Nr 19/1
- 42.479,20 zł
6. Wartość działki Nr 264/1 wraz z zabudowaniami garaŜowymi - 3 .912,80 zł
7. Koszty przystosowania:
– działki Nr 264/1 -1.282,34 zł
- lokalu Nr 19/1 - 1.282,34 zł
8. Cena nieruchomości łącznie - działki Nr 264/1 wraz z zabudowaniami garaŜowymi
- 5.195,14 zł
- lokalu mieszkalnego Nr 19/1 wraz z udziałem w działce Nr 263 - 44.399,66 zł
9. Wadium:
- działka Nr 264/1 zabudowana garaŜami
520,00 zł
- lokal mieszkalny Nr 19/1 posadowiony na działce Nr 263
- 4.440,00 zł
10. Forma zbycia nieruchomości:
- lokal mieszkalny Nr 19/1 - sprzedaŜ na własność w formie przetargowej
z przeznaczeniem na wyłączne prowadzenie apteki.
- działka Nr 264/1
- sprzedaŜ w formie przetargu.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarow Ania przestrzennego:
działka Nr 263 i 264/1 – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr
XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku stanowi teren
zainwestowany/zabudowany/. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie
jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg w sprawie działki Nr 264/1 odbędzie się w dniu 25 lutego
2010 roku o godzinie 800 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul.
Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).
Przetarg w sprawie lokalu uŜytkowego Nr 19/1 posadowionego na
działce Nr 263 odbędzie się w dniu 25 lutego 2010 roku o godzinie 900 w
siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala
konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli
najpóźniej w dniu 19 lutego 2010 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut.
Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001
0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę
wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice.
Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić dane dotyczące
połoŜenia nieruchomości i numer lokalu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku
odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu
przetargu, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub
zamknięciu przetargu. Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości
nabywca wpłaci się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina
Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy
Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie
informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w
terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt
Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl
Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety
powiatowej Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek

Wójt Gminy Branice

Informator Branicki
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Nr ROL. 7441 b / 1 / 2010

Branice, dnia 15.01.2010 r.

OGŁOSZENIE

Nr G. 7441 b /2/ 2010

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr
261 poz. 2603 z póŜn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

ogłasza IV rokowania
W sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości:
1/ Oznaczenie nieruchomości według:
- KW 28303 i Nr działki 247;
2/ Powierzchnia i połoŜenie:
- o pow. 0.5153 ha połoŜona we wsi Lewice;
3/ Opis nieruchomości: działka jest zabudowana szopogaraŜem o pow.
250,80 m2 wymagającym kapitalnego remontu i budynkiem
gospodarczym o pow. 42,00 m2 częściowo zdewastowanym.
4/ Cena działki:
- 8.780,00 zł;
5/ Cena zabudowań:
- 11.640,00 zł
6/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:
- 1.982,00 zł;
7/ Cena nieruchomości łącznie:
– 22.402,00 zł;
8/ Zaliczka: 2.240,00 zł.
9/ Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie
rokowań.
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (
Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie podatek
VAT według stawki 22%.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :
Działka: Nr 247 – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą
Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku stanowi
teren zainwestowany/ zabudowany/. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie
z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań. I
przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się w dniu 3 sierpnia 2009 r., II
przetarg – 7 września 2009 r., I rokowania – 26 października 2009 r., II
rokowania – 07.12.2009 r., III rokowania – 08.01.2010 r.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach moŜna składać w sekretariacie
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 w terminie do dnia 8 lutego 2010
roku w zamkniętych kopertach oznaczonych następująco: „ IV rokowania w
sprawie zbycia działki Nr 247 połoŜonej w Lewicach”
W dniach od 01.02.2010 r. do 05.02.2010 r. w Urzędzie Gminy w Branicach
moŜna zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań.
Rokowania w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 15
lutego 2010 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul.
Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).
W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli
najpóźniej w dniu 8 lutego 2010 r. wpłacą w/w zaliczkę do kasy tut.
Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001
0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę
wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice.
Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty zaliczki naleŜy umieścić dane
dotyczące połoŜenia nieruchomości
i numer działek. Zaliczka wpłacona przez uczestnika przetargu, który
rokowań nie wygra lub w przypadku odwołania rokowań zostanie zwrócone
niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niŜ
przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu rokowań. Cenę
nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się
nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina Branice
BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy
Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.
Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia
umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice
powoduje przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo
odwołania rokowań
z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety gminnej
Informator Branicki powiatowej Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójta Gminy Branice
mgr Józef Małek

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr
261 poz. 2603 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
1. Oznaczenie nieruchomości według :
- działka nr 411 o pow. 0.2822 ha opisana w KW OP1G/00036047/9
połoŜona w Lewicach.
2. Opis nieruchomości:
- działka nr 411 jest działką siedliskową budynku wielorodzinnego Nr
75 w skład którego wchodzi lokal mieszkalny Nr 4 o pow. uŜytkowej
63,20 m2.
3.Udział w działce Nr 411– 1731/10 000
4. Cena ułamkowej części gruntu –
5. Wartość lokalu

295,48 zł

- 41.052,00 zł

6. Koszty przystosowania –
7. Cena nieruchomości łącznie 8. Wadium

777,00 zł
42.124,48 zł.
4.212,00 zł

9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie
przetargowej.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :
działka Nr 411 – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą
Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku stanowi
teren zainwestowany/zabudowany/. Zbycie nieruchomości następuje
zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej
zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem
zobowiązań.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 15
lutego 2010 roku
o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I
piętro – sala konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli
najpóźniej w dniu 8 lutego 2010 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut.
Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001
0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę
wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice.
Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić dane
dotyczące połoŜenia nieruchomości
i numer lokalu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który
przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie
zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie
później niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu
przetargu. Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości
nabywca wpłaci się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na
konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w
kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi
strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony
nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez
Wójta Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej:
Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa oraz poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek

Informator Branicki
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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 01.03.2010 r. oraz na łamach
gazet lokalnych: Informator Branicki i Rzecz
Powiatowa.
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Z dniem 22 marca 2010 r. upływa termin
do złoŜenia wniosku przez osobę , której
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt.
1 i 2 cytowanej wyŜej ustawy, tj. osobie, której
p r z ys ł u g u j e
r o s zc z e n i e
o
n a b yc i e
nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub
odrębnych przepisów albo osoba ta jest
poprzednim
wł a ś c i c i e l e m
z b y wa n e j
nieruchomości pozbawionym prawa własności
tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo
jej spadkobiercą lub najemcą lokalu
mieszkalnego.

27

Przeznaczenie nieruchomości w
planie zagospodarowania przestrzennego :
zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr
XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4
czerwca 1996 roku- działki Nr 149/22 stanowi
teren zainwestowany / zabudowany/.

30

8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na
własność w formie bez przetargowej na rzecz
głównego najemcy.

Czerw Lipiec

69.785,00 zł

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2010 ROKU
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2. Opis nieruchomości:
- lokal mieszkalny Nr 10,11 połoŜony w
budynku wielorodzinnym Nr 3D o pow.
uŜytkowej 78,98 m2 wraz z udziałem w działce
siedliskowej Nr 149/22. Do lokalu przynaleŜą
pomieszczenia piwniczne o łącznej pow. 11,58
m 2.

REJON Stycz.

Branice
Bliszczyce

Lewice,
Wysoka
Boboluszki
Włodzienin

2
sobota

15

26*

- działka nr 149/22 o pow. 0.2671 ha opisana w
KW 29038 połoŜona w Branicach, przy ul.
Ogrodowej 3D/10/11.

Jędrychowice
Dzbańce,
Posucice
Niekazanice,
Kałduny
Michałkowice
Grodczany,
Wódka
Jakubowice
Uciechowice
Wiechowice

1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia
i połoŜenie według:

26*

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( tekst jednolity z 2000 r. Dz.
U. 46 poz. 543 ) podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących
własność gminy Branice przeznaczonych do
sprzedaŜy:

* OZNACZA WYWÓZ CO 4 TYGODNIE

OBWIESZCZENIE

29*

Nr AN. 7441 a /2/ 2010

DzierŜkowice
Turków,Jabło
nka

Branice, dnia 08.02.2010 r.

Informator Branicki
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Nr G. 7441 b / 5 / 2010

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst
jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207,
poz. 2108)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
1. Oznaczenie nieruchomości według :
1/. KW OP1G/00021372/8, działki nr 246/3;
2/. KW OP1G/00023893/0, działki nr 556/1;
3/. KW 23927, działki nr 59/1;
4/ KW 25543, działki nr 22;
5/ KW 25543, działki nr 23;
2. Powierzchnia i połoŜenie działek:
1/ działka nr 246/3 o pow. 2.4400 ha połoŜona w Branicach;
2/ działka nr 556/1 o pow. 0.5000 ha połoŜona w Branicach;
3/ działka nr 59/1 o pow. 0.8600 ha połoŜona w Dzbańcach;
4/ działka nr 22 o pow. 0.0500 ha połoŜona w Jakubowicach;
5/ działka nr 23 o pow. 0.1200 ha połoŜona w Jakubowicach.
3. Opis nieruchomości:
1/ działka nr 246/3 - rolna;
2/ działka nr 556/1 – rolna;
3/ działka nr 59/1 – rolna;
4/ działka nr 22 – uporządkowana zabudowa zagrodowa;
5/ działka nr 23 - uporządkowana zabudowa zagrodowa.
4. Stawka rocznego czynszu dzierŜawnego wynosi:
1/ działki Nr 246/3 - 330,77 zł;
2/ działki Nr 556/1 - 62,40 zł;
3/ działki Nr 59/1 - 84,20 zł;
4/ działki Nr 22
0,80 zł;
5/ działki Nr 23
1,84 zł .
5. Wadium:
1/ działki Nr 246/3 - 66,00 zł;
2/ działki Nr 556/1 - 12,00 zł;
3/ działki Nr 59/1 - 16,00 zł;
4/ działki Nr 22
- 0,80 zł;
5/ działki Nr 23
- 1,84 zł .
6. Forma zbycia nieruchomości: dzierŜawa gruntu na okres 3
lat.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania
przestrzennego : zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice
z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki Nr: 246/3, 556/1, 59/1
stanowią teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Natomiast działki 22 i 23 stanowią uporządkowany teren
zabudowy zagrodowej.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
Nieruchomości nie są obciąŜone i nie są przedmiotem
zobowiązań.
DzierŜawca z tytułu dzierŜawy będzie zobowiązany do
uiszczania opłat z tytułu podatku rolnego i podatku od
nieruchomości na podstawie decyzji wystawionej przez organ
podatkowy.

Przetargi w sprawie w/w działek odbędą się w dniu 4
marca 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul.
Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).
1/ działki Nr 246/3 o godzinie 900,
2/ działki Nr 556/1 o godzinie 930
3/ działki Nr 59/1 o godzinie 1000
4/ działki Nr 22 o godzinie 1030
5/ działki Nr 23 o godzinie 1100
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby
prawne, jeŜeli najpóźniej w dniu 26 lutego 2010 r. wpłacą
w/w wadia do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina
Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002
lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę
wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu
Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium
naleŜy umieścić dane dotyczące połoŜenia nieruchomości i
numer działki. Wadium wpłacone przez uczestnika
przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku
odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po
odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ
przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu
przetargu.
Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej
od zawarcia umowy dzierŜawy w terminie ustalonym przez
Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium.
Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie
internetowej www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie
na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety
powiatowej Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Ambitnej osobie, gotowej pracować na
własny rachunek, oferuję szkolenie
i wdroŜenie do zawodu doradcy
ubezpieczeniowo-finansowego.
Wymagane minimum średnie
wykształcenie.
tel. 603 915 630

„Nie stój

w miejscu
Słońce wstaje kaŜdego dnia
Tylko od Ciebie zaleŜy
Czy ujrzysz jego światło
I poczujesz jego ciepło.
I tylko od Ciebie zaleŜy
czy podarujesz nam 1% Twojego podatku.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta
„AMICUS” Branice
KRS 279722

Informator Branicki
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Nr ROL. 7441 b / 4 / 2010

Pro memoriam

OGŁOSZENIE
Za-ca Wójta Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (
tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.
2108)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
1. Oznaczenie nieruchomości według :
- działka nr 247/3 o pow. 0.4428 ha opisana w KW 29987, połoŜona w Wiechowicach.
- działka nr 48/2 o pow. 1.3813 ha opisana w KW 29927, połoŜona w Dzbańcach.
2. Opis nieruchomości:
- działka nr 247/3 jest wykorzystywana na cele rolnicze, przy czym obowiązujące studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje zagospodarowanie terenu jako
zabudowanego ( działka budowlana ). Działka nie zabudowana o kształcie regularnego wielokąta, rzeźba
terenu pochyła. Teren działki niezagospodarowany, bez zbędnych narośli ( drzew i krzewów) z dojazdem od
drogi nieutwardzonej. Działka uzbrojona w energię elektryczną.
- działka nr 48/2 stanowi teren połoŜony w obrębie zabudowy zagrodowej wsi. Działka nie zabudowana z
resztkami murów po byłej budowli, w części porośnięta drzewami ( 3 topole, 53 jesiony, 2 czereśnie)
oraz dziko rosnącymi krzewami. Część działki stanowią grunty uŜytkowane rolniczo, przy czym
obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje
zagospodarowanie terenu jako zabudowanego. Działka ma kształt nieregularnego wielokąta, miejscami ze
stromymi skarpami. Dojazd do działki jest moŜliwy z trzech stron, w tym z dwóch stron ulicą asfaltową.
Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna, wodociąg.
3. Wartość działek:
- działka nr 247/3
- 16.472,00 zł.
- działka nr 48/2
- 27.626,00 zł.
4. Wartość drzewostanu:
- działka Nr 48/2
- 3.271,00 zł
5. Koszty przystosowania:
- działka nr 247/3
- 2.210,60 zł .
- działka nr 48/2
- 2.137,40 zł.
6. Cena działek łącznie:
- działka nr 247/3 - 18.682,60 zł .
- działka nr 48/2
- 33.034,40 zł.
7. Wadium:
- działka nr 247/3 -1.868,00 zł.
- działka nr 48/2
- 3.303,00 zł.
8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu.
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny
sprzedaŜy doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :
działka Nr 247/3, 48/2 – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku
stanowi teren zainwestowany/ zabudowany/ z przeznaczeniem pod zabudowę. Zbycie nieruchomości
następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie
jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetargi w sprawie w/w nieruchomości odbędą się w dniu 3 marca 2010 roku:
1/ działki nr 247/3 o godzinie 900,
2/ działki nr 48/2 o godzinie 1000,
w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpóźniej w dniu 25 lutego 2010 r.
wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005
2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uwaŜa się
datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy
umieścić dane dotyczące połoŜenia nieruchomości
i numer działki. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku
odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie
później niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu. Cenę nabycia prawa
własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy
notarialnej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu
Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje
się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta
Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu
z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice,
umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa oraz
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Odeszli
w styczniu 2010r.:
Ryszard Bąbol lat 58 Branice,
Jan Gebauer lat 69 Boboluszki,
Anna Adamowska lat 83
Boboluszki,
Zdzisław Bryda lat 66 Boboluszki
DPS,
Marta Kuś lat 94 Boboluszki DPS,
Leokadia Giec lat 72 Branice,
Maria Hucaluk lat 81 Włodzienin,
Zbigniew Wawrzków lat 79
Włodzienin,
Cześć Ich pamięci !
_____________________________
Urodzili się
Wojciech Herbut w Posucicach,
Przemysław Sowa w Dzbańcach
Osiedle,
Magdalena Andrejczuk w Dzbańce
Osiedle,
Milena Ball w Branicach,
Daniel Zdziebło w Wiechowicach,
Bartłomiej Rzeszutek w Dzbańce
Osiedle
Radosnego dzieciństwa !
——————————————
Veni kreator !
NowoŜeńcy
Andrzej Bliźnicki z Boguchwałowi
z MonikąMikler z Kolonii
Włodzienin,
Arkadiusz Zacharkoz Niekazanic z
BeatąLewicką z Kolonii
Chruścielów.
——————————————

Nr 2(68) „IB” zredagował zespół w składzie: J.Biesiadowski(jerzy-biesiadowski@wp.pl) tel. 486-00-11,
0509321929, T.Jajdelska, A.Kawulok, I.Kopaniecka, P.Kukuczka, A.Kuziora, J.Małek,
M.Marchel, J.Misiurka, M.Pączko, J. Szewczyk - wyd. intermetowe, A.Wiewiórka
Adres redakcji i wydawcy: Urząd Gminy, 48-140 Branice, ul. J.Słowackiego nr 3, tel:
4868250, 4868192, fax: 4868230
Wydanie internetowe: http://www.branice.pl/
kolportaŜ: Urząd Gminy,
ISSN 1733-6821
Druk: Jerzy BłaŜków DRUKARA, 48-100 GŁUBCZYCE ul. Jana Pawła II
Nakład: 1300 egz.
Redakcja nie zamówionych materiałów nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do
skracania tekstów i wyboru ilustracji..

W gminie
Statystyka
Jest nas w gminie 7191
mieszkańców,
w tym 3719 kobiet
—————————————-

