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STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„PŁASKOWYś
DOBREJ ZIEMI”
48-130 KIETRZ,
UL. WOJSKA
POLSKIEGO 21

W

ramach „Festynu z
dinozaurem w tle” w
dniu 11.07.2010r. w
Krasiejowie odbył się
Jarmark Lokalnych
Grup Działania z Województwa Opolskiego.
Do zaprezentowania Lokalnej Grupy
Działania „PłaskowyŜ Dobrej Ziemi”
zaproszono:
Koło Gospodyń Wiejskich DzierŜysław
– „Pierogi Dobre”,
Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Cerekwia – występ zespołu „Cerekwianki”,
Koło Gospodyń Wiejskich Pomorzowice
– rękodzieło artystyczne (hafty, koronki),
Jankowska Aleksandra i Jankowska Katarzyna – rękodzieło
artystyczne
(decoupage, wyroby z filcu, papieru i
drewna),
Sołectwo Boguchwałów – regionalne
specjały,
Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i
Kultury w Pilszczu – piernikowe serca,
ciasteczka, wyroby artystyczne,
Stowarzyszenie
Odnowy
Wsi
„Rakowiaczek” z Rakowa – prezentacja
sołectwa,
Goniowski Leszek i Goniowski Wojciech – spływ kajakowy.
Powołana komisja konkursowa oceniała
najciekawsze stoisko, prezentację multimedialną Lokalnych Grup Działania i
udział przedstawicieli w spływie kajakowym.
Miło nam Państwa poinformować, iŜ
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„PłaskowyŜ Dobrej Ziemi” w ogólnej
klasyfikacji zajęło I miejsce.
Serdeczne podziękowania kierujemy do
wszystkich osób, które zechciały uczestniczyć w tym przedsięwzięciu i reprezentować „PłaskowyŜ Dobrej Ziemi”.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„PłaskowyŜ Dobrej Ziemi”

————————————————

Nowy sołtys
we Włodzieninie
Po rezygnacji z funkcji sołtysa
Pana Jana śłobickiego obowiązki przejęła Pani GraŜyna Wawrów. śyczymy
sukcesów.

śłobek
W niedługim czasie rozpocznie
się remont budynku, w którym kiedyś
był Ŝłobek. Pan Wójt zdecydował, Ŝe
znajdzie w nim miejsce bardzo nowoczesna biblioteka multimedialna, kawiarenka internetowa, sala audiowizualna a na piętrze znajdą się pomieszczenia dla organizacji pozarządowych.
Powstanie inkubator przedsiębiorczości, czyli tanie wspomaganie przedsiębiorców na początku ich biznesowej
kariery. W miejscu starego, pojawi się
nowy kort tenisowy. Powstanie mini
plac zabaw dla dzieci, bo jak mamusia
pójdzie wybierać ksiąŜki i się zaczyta to dziecię się zabawi i krzywdy sobie
nie zrobi. Powstanie teŜ boisko do
siatkówki, mały parking na rowery.
Pełny koszt to około 2,8 mln zł i Wójt
ma nadzieję, Ŝe po przetargu będzie
niŜszy. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca czerwca 2011 r.
———————————————--

Piłka noŜna
Rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie. Nasze druŜyny będą grały w
swoich klasach i tak seniorzy i juniorzy KS „Orzeł” Branice w A klasie,
seniorzy „Rolnika” z Lewic zagrają w
B klasie, ale juniorzy zawalczą w II
lidze. Seniorzy z Włodzienina i z Wysokiej teŜ będą grać w B klasie, a
trampkarze z wszystkich klubów w
swojej klasie.
———————————————--

Dla najlepszych
Braniccy
gimnazjaliści będą
mogli korzystać z programu „ ...zajęć
dodatkowych wspierających rozwój
kompetencji kluczowych uczniów szkół
gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”. Dla
najlepszych nauczycieli i najlepszych
uczniów na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Wójt Gminy zdobył środki w
wysokości 167 tys. złotych.
———————————————-

Szpital
Branicki Szpital na remont i
modernizację pawilonu „K” (nieczynny
budynek koło kościoła na terenie szpitala) otrzymał od swojego właściciela,
czyli samorządu województwa pięć
milionów na remont i adaptację pomieszczeń.

Wykolejają
nowoczesność !
M.Podkówka i W.Chuchla i
Z.Telega - radni Gminy Branice, wydali
„Biuletyn Informacyjny”, aby poinformować mieszkańców naszej gminy o
„wpływie turbin wiatrowych na zdrowie
ludzi i środowisko”. Apelują -”bądźmy
mądrzy przed szkodą”. MoŜna się naprawdę przestraszyć czytając, Ŝe
„badania naukowe opracowane na uniwersytetach w Kalifornii oraz Niemczech dowodzą, Ŝe infradźwięki… mogą
wprawić w rezonans (drgania) całe organizmy ludzkie, takie jak Np.. Serce,
wątroba, nerki, śledziona, mogą je nawet urwać w skrajnym przypadku”.
Człowiekowi ręce opadają, kiedy czyta takie rewelacje. Dodam od siebie, Ŝe w
skrajnych przypadkach, jak włoŜymy
palce do gniazdka z prądem, to tak nas
pie…, Ŝe zapamiętamy to na całe Ŝycie!

Kiedy pojawiły się pierwsze pociągi, rozwalano tory, niszczono lokomotywy - krowy miały przestać się
doić, kury znosić jaja, psy szczekać
itp.. Zawsze pojawiają się jacyś naukowi przeciwnicy o urojonych pomysłach.
Przypomnę, Ŝe naukowców w kaŜdej
populacji mamy róŜnych. Są wśród nich
ludzie mający szeroką wiedzę ogólną,
wykorzystują naukę w codziennej pracy,
doskonalą się, są teoretykami i praktykami - za to ich cenię i popieram. Niestety
są teŜ naukowcy o wąskiej specjalizacji
w swoich dziedzinach, pozbawieni etosu,
nastawieni na jeden kierunek. Manipulują wiedzą naukową tak jak im pasuje tych naukowców się obawiam, oni
wykolejają nowoczesność!

Na koniec - o co w tym wszystkim chodzi? - Chodzi o to, aby wywrzeć wraŜenie na wyborcach.
ZbliŜają się wybory, czymś trzeba
zabłysnąć zabłyszczeć moŜna oczywiście wydając „Biuletyn Informacyjny” nr 2—a w nim rozliczenie
się przed wyborcami z faktycznej
pracy radnego.
ST.Pl
Od red.:
zainteresowanym polecamy ciekawą stronę do przestudiowania:
http://
www.oddzialywaniawiatrakow.pl/
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Projekty
Odpowiadając na liczne pytania naszych czytelników o ilość pozyskanych środków finansowych z
funduszy unijnych i krajowych informujemy, Ŝe aktualnie trwa realizacja
następujących projektów:
1. budowa i przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej we wsiach i między wsiami Lewice, Michałkowice i Branice.
Koszt 4 685 135,93
2. park historyczny we Włodzieninie.
Koszt 1 116 920,00
3. budowa parkowych miejsc spotkań w
Bliszczycach i Gródczanach.
Koszt 478 815,79
4. budowa parkowych miejsc spotkań w Branicach i we Włodzieninie
Koszt 524 315,38
5. usprzętowienie jednostek ochotniczych
straŜy poŜarnych.

Koszt 2 049 792,00
6. remont świetlic w Uciechowicach i
Gródczanach.
Koszt 212 000,00
7. zakup nowoczesnego wyposaŜenia dla
trzech szkół podstawowych.
Koszt 292 688,01
8. wydanie folderów turystycznych dla
Branic i Uvalna.
Koszt 111 520,00
9. wzmocnienie działania polskich i czeskich jednostek OSP.
Koszt 57 915,00
10. organizacja doŜynek gminnych w Uciechowoicach.
Koszt 38 060,00
11. aktywna integracja w Gminie Branice w
latach 2009-2013.
Koszt 137 552,08
12.budowa oczyszczalni ścieków w Branicach.
Koszt 7 414 806,28

razem

17 119 520,47 PLN

To co powyŜej to projekty realizowane z dofinansowaniem ze
strony Unii Europejskiej.
PoniŜej przedstawiamy projekty, które otrzymały dofinansowanie z funduszy krajowych.
1. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Branicach
Koszt 553 936,79
2. remont drogi gminnej od skrzyŜowania SP
Uciechowice do wsi Jabłonka
Koszt 617 800,00
3. projekt radosna szkoła
Koszt 17 998,00

Razem

1 189 734,79 PLN

Razem unijne i krajowe:
18 309 255,26 PLN

Branice, dnia 05.08.2010 r.

Branice, dnia 28.07.2010
r.

Nr ROL. 7441 b /21/ 2010

Nr ROL. 7441 a /10/ 2010
OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE
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 powierzchnia i połoŜenie według:

1. Oznaczenie nieruchomości według :

- działka nr 191/1 o pow. 0.2310 ha opisana w KW OP1G/00029037/4
połoŜona w Branicach, przy ul. Szkolnej 1B/2.

1/. KW OP1G/00028302/6, działki nr 253/4;
2. Powierzchnia, opis i połoŜenie działki:

2. Opis nieruchomości:

1/ działka nr 253/4 o pow. 0.2300 ha połoŜona w Wiechowicach stanowi grunt rolny;
3. Stawka rocznego czynszu dzierŜawnego wynosi:
1/ działki Nr 253/4

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:

- 16,03 zł;

- lokal mieszkalny Nr 2 połoŜony w budynku wielorodzinnym Nr 1B o
pow. uŜytkowej 24,97 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr
191/9. Do lokalu przynaleŜy pomieszczenie piwniczne o pow. 3,87 m2.
3. Udział w działce: 103/10 000

4. Wadium: 5 zł.

4. Cena ułamkowej części działki:

5. Forma zbycia nieruchomości: dzierŜawa gruntu na okres 3 lat.

5. Wartość lokalu:

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- działka Nr 253/4 stanowi teren rolniczej
przestrzeni produkcyjnej.
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.
Przetarg w sprawie w/w działki odbędzie się w dniu 6 września 2010 roku w siedzibie Urzędu
Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna) o godzinie 900
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpóźniej w dniu 1 września 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.

6. Koszty przystosowania :
7. Cena nieruchomości łącznie:

21,41 zł

25.869,00 zł
426,00 zł
26.316,41 zł

8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie bezprzetargowej.
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 oraz Uchwała Nr XXXII/168/08
Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Branice - działka Nr 191/9 stanowi teren zainwestowany / zabudowany/.
Z dniem 7 września 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 przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej
ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu
mieszkalnego.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 17.08.2010 r. oraz na łamach
gazet lokalnych: Informator Branicki i Rzecz Powiatowa.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek
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Place zabaw w Branicach, we Włodzieninie, Gródczanach i w Bliszczycach
We Włodzieninie powstaje
nowy plac zabaw. Trochę wykonawca się porozpychał na boki i na
małej działce powstał sporych rozmiarów plac zabaw.
W oczekiwaniu na autobus, czy
przed lekcjami - przy sprzyjającej
pogodzie dzieci będą mogły się pobawić. Siatka odgradzająca od przystanku i czujne oko opiekuna zapewni bezpieczeństwo.

W Grodczanach wszystko buduję się etapami i z planem w głowie. Najpierw powstała w czynie społecznym świetlica, potem
- widoczne z lewej strony zdjęcia miejsce gilowych spotkań. Teraz dołączył - plac zabaw, a na przyszłość zapowiadany jest grzybek, czyli zadaszenie do zabaw pod gołym niebem.
W Bliszczycach u Pani
sołtys GraŜyny Czepczor znowu
się coś działo.
Na boisku przy starej szkole powstał piękny plac zabaw. Nie ma
takiego dnia by nie było na nim
dzieci. Oznacza to, Ŝe był potrzebny. ChociaŜ na brak obiektów we wsi nikt nie narzeka. Jest
tu boisko sportowe, duŜa sala w
Wiejskim Domu Kultury, biblioteka wiejska, wspomniana „stara
szkoła” i znana w całej Gminie i nie tylko - Ochotnicza StraŜ
PoŜarna. Plac zabaw jest duŜy,
nie udało się go pokazać na jednym zdjęciu - zajął całe boisko
przyszkolne.
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Droga do Jabłonki

Przed Szkołą Podstawową w Uciechowicach wyremontowano drogę gminną. Zbudowano chodniki, powstała
wyspa, która spowolni jazdę piratów i tym samym dzieci dojeŜdŜające i wyjeŜdŜające ze Szkoły będą znacznie bezpieczniejsze.

P

rojekt pn.: ”Remont drogi gminnej
nr 108907 O od skrzyŜowania z drogą powiatową nr 1201 O do miejscowości Jabłonka” został dofinansowany w 50% w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł po przetargu 617.800,92 zł, z czego w ramach NPPDL Gmina Branice odzyska 308.900,46
zł.
Inwestycja polegała na remoncie 1480 mb drogi
przelotowej na trasie od drogi powiatowej Głubczyce-Wiechowice do miejscowości Jabłonka,.
Szerokość jezdni od 5,0 do 6,0 m. Droga została
poszerzona i wyrównana, a wyspa skrzyŜowania przy drodze
powiatowej wyremontowana przy jednoczesnym rozebraniu istniejącej wysepki gruntowej. W trakcie remontu została wymieniona nawierzchnia chodnika oraz zjazdu dla autobusów, które
stają bezpośrednio przy Szkole Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Uciechowicach i słuŜą codziennie jego wychowankom.
Zostały takŜe naprawione zjazdy na drogi gruntowe, co było
istotne ze względu na rolniczy charakter naszej gminy.
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Branice, dnia 06.08.2010 r.

Nr ROL. 7441 b / 22/ 2010

Branice, dnia 06.08.2010 r.
Nr ROL. 7441 b / 25 / 2010

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 II rokowania
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. Zaliczka:
- 418,00 zł
7. 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 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.
I przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się w dniu 21 października 2009 r., II
przetarg – 4 stycznia 2010 r., III przetarg – 15 marca 2010 r. , I rokowania – 15 lipca
2010 r.

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 III przetarg ustny nieograniczony
1. Oznaczenie nieruchomości według :
- działka nr 48/2 o pow. 1.3813 ha opisana w KW 23927, połoŜona w Dzbańcach.
2. Opis nieruchomości:
- 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 działki - 19.338,00 zł.
4. Wartość drzewostanu - 2.290,00 zł
5. Koszty przystosowania - 2.137,40 zł.
6. Cena nieruchomości łącznie - 23.765,40 zł.
7. Wadium - 2.377,00 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 :

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach moŜna składać w sekretariacie Urzędu
Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku w zamkniętych kopertach oznaczonych następująco: „II rokowania w sprawie zbycia działki Nr
185 połoŜonej w Posucicach”
W dniach od 25.08.2010 r. do 31.08.2010 r. w Urzędzie Gminy w Branicach moŜna
zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań.
Rokowania w sprawie w/w nieruchomości odbędą się w dniu 6 września 2010 roku
o godzinie 1000
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 31 sierpnia 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 działki.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowań nie wygra lub w
przypadku odwołania rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwołania
lub zamknięcia rokowań.
Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci 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.

działka Nr 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.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 6 września 2010 roku o godzinie 1300, 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 31 sierpnia 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 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

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

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice

mgr Józef Małek

Wójt Gminy Branice mgr Józef Małek
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Branice, dnia 06.08.2010 r.
Branice, dnia 06.08.2010 r.

Nr ROL. 7441 b/23/ 2010
Nr ROL. 7441 b / 24 / 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 III przetarg ustny nieograniczony
1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i połoŜenie według:
- działka nr 263 o pow. 0.0400 ha opisana w KW 32544 połoŜona w Bliszczycach 62/4.
2. Opis nieruchomości:
- lokal mieszkalny Nr 4 połoŜony w budynku kilkurodzinnym Nr
62 o pow. uŜytkowej 39,80 m2 wraz z udziałem w działce
siedliskowej Nr 263. Do lokalu przynaleŜy pomieszczenie
piwniczne o pow. 3,20 m2.
3. Udział w działce: 95/1000
4. Cena ułamkowej części działki:
5. Wartość lokalu:
6. Koszty przystosowania :
7. Cena nieruchomości łącznie:
8. Wadium:

23,00 zł

9.221,00 zł
411,00 zł
9.655,00 zł
966,00 zł

9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie
przetargu.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :
działka Nr 263 – 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.

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 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 VII 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., IV rokowania – 15 lutego 2010 roku, V rokowania – 22 marca 2010 roku, VI
rokowania – 15 lipca 2010 r.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 6
września 2010 roku

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach moŜna składać w sekretariacie Urzędu Gminy
Branice, ul. Słowackiego 3 w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku w zamkniętych kopertach oznaczonych następująco: „VII rokowania w sprawie zbycia działki Nr 247 połoŜonej

o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

w Lewicach”

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpóźniej
w dniu 31 sierpnia 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

W dniach od 25.08.2010 r. do 31.08.2010 r. w Urzędzie Gminy w Branicach moŜna zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań.
Rokowania w sprawie w/w nieruchomości odbędą się w dniu 6 września 2010 roku
o godzinie 1200 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
31 sierpnia 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 rokowań,
który rokowań nie wygra lub w przypadku odwołania rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niŜ przed upływem 3
dni od momentu odwołania lub zamknięcia rokowań. Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości 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

Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek
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OGŁOSZENIE/ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Branice informuje, iŜ w okresie od sierpnia do października 2010r. włącznie na terenie gminy Branice prowadzona będzie inwentaryzacja
wyrobów zawierających azbest (eternit).
Prowadzone działania mają na celu ustalenie ilości i stanu technicznego uŜytkowanych wyrobów zawierających azbest i są pierwszym etapem wieloletniego
programu związanego
z sukcesywną likwidacją tych wyrobów. Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 roku.
Inwentaryzację wyrobów przeprowadzi firma OLT-EKO Olga Thym z Raciborza na zlecenie Urzędu Gminy Branice. Osoby, dokonujące inwentaryzacji
będą posiadały imienne upowaŜnienie Wójta Gminy.
UŜytkowanie wyrobów zawierających azbest związane jest z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu właściwym organom:
Wójtowi Gminy Branice - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej,
Marszałkowi Województwa Opolskiego - przedsiębiorcy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego - osoby fizyczne i prawne wymienione w punktach 1 i 2.

Wyroby zawierające azbest występujące w złym stanie technicznym, ze względu na moŜliwość wywoływania chorób podlegają sukcesywnej eliminacji ze środowiska.
W związku z powyŜszym, prosi się mieszkańców gminy o udzielenie pomocy osobom wykonującym inwentaryzację.
UWAGA
Na podstawie art. 346 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska osoba, która wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagroŜenie dla środowiska
(azbest) nie przekazuje okresowo właściwym organom (Wójtowi Gminy Branice, Marszałkowi Województwa Opolskiego) informacji o rodzaju, ilości i miejscach
ich występowania, podlega karze grzywny.

Branice 05.08.2010
Nr IR-7624/6-4/2010
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie
art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
Ŝe w dniu 04. 08. 2010 r. zostało wszczęte na wniosek PPUH LEMET Pana Leona
Pleśniak ul. śymierskiego 94a, 48-140 Branice postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej hali krajalni na działce nr 574/3 w Branicach pod
tytułem:
„Zastosowanie innowacyjnej i ekologicznej technologii produkcji
w firmie LEMET w Branicach”
Informuję więc osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA polegających na prawie do czynnego w nim udziału w kaŜdym jego
stadium.
W związku z tym wyjaśniam, Ŝe w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia moŜna w tut. Urzędzie Gminy pokój nr 17 zapoznać się z zamierzeniami
inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeŜenia i wnioski. Urząd
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.
Jednocześnie informuję, Ŝe liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza
20.
W związku z powyŜszym stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.).
Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek

Do wiadomości:
1. Leon Pleśniak
ul. śymierskiego 94a, 48-140 Branice
2. a/a

Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Branice, dnia 05.08.2010 r.
Nr IR-7624/6-5/2010

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.
1227)
Zawiadamiam
Ŝe w dniu 04. 08. 2010 r. zostało wszczęte na wniosek PPUH LEMET Pana Leona Pleśniak ul. śymierskiego 94a, 48-140 Branice, postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej hali krajalni na działce nr 574/3 w Branicach pod
tytułem:
„Zastosowanie innowacyjnej i ekologicznej technologii produkcji
w firmie LEMET w Branicach”
Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)
organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia
moŜliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem
art. 29 w/w ustawy przysługuje kaŜdemu.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust 1 pkt.7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) ustawy
informuję, o moŜliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia
podania niniejszych informacji do publicznej wiadomości tj. od 06.08.2010 r. do
26.08.2010 r. Urząd 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.
Jednocześnie informuję, Ŝe liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza
20.
W związku z powyŜszym stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.).
Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek
Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Informator Branicki
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE
o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Branice, dnia 05. 08. 2010 r.
Nr IR-7624/6-6/2010
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Opolu
ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Głubczycach
ul. Grunwaldzka 1B
48-100 Głubczyce
Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 07.11.2008r. Nr 199, poz. 1227) przesyłam wniosek PPUH LEMET Pana Leona Pleśniak ul. śymierskiego 94a, 48140 Branice złoŜony w dniu 03-08-2010r. dotyczący wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej hali krajalni na działce nr 574/3 w Branicach pod tytułem: „Zastosowanie innowacyjnej i ekologicznej technologii produkcji w firmie LEMET w Branicach” z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko, a w stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.)
Gmina Branice nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren.
Wójt
Gminy Branice
mgr Józef Małek
Załączniki:
1. Wniosek z dnia 03.08.2010 r.
2. Kopia mapy w skali 1:1000
3. Karta informacyjna
Do wiadomości:
1. Leon Pleśniak
ul. śymierskiego 94a, 48-140 Branice
2. a/a
Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Branice, dnia 04.08.2010r
Nr ROL. 7441 a /11/ 2010

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity
z 2000 r. Dz. U. 46 poz. 543 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy
Branice przeznaczonych do sprzedaŜy:
1. Oznaczenie nieruchomości według :
- działka nr 579 o pow. 0.2688 ha opisana w KW OP1G/00028303/3, połoŜona w Lewicach.
2. Opis nieruchomości:
- działka nr 579 jest niezabudowana. Teren połoŜony w
obrębie zabudowy zagrodowej wsi. Działka ma kształt
czworokąta, rzeźba terenu pochyła. Działka porośnięta
krzewami i drzewami, tzw. samosiejkami wymagającymi
wykarczowania celem przystosowania pod zabudowę. Dojazd do działki ulica o nawierzchni utwardzonej tłuczniem.
Działka uzbrojona w energię elektryczną i wodociąg.
3. Wartość działki: 11.343,00 zł.
4. Koszty przystosowania: 2.484,80 zł .
5. Cena działki łącznie: 13.827,80 zł .
6. Wadium: 1.383,00 zł.
7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ w formie przetargu.
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 579 stanowią
teren zainwestowany / zabudowany/ z przeznaczeniem pod
zabudowę.
Z dniem 15 września 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 przysługuje
roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej
ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia
1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na
stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres
21 dni tj. do 25.08.2010 r. oraz na łamach gazet lokalnych:
Informator Branicki i Rzecz Powiatowa.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek

Informator Branicki
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UWAGA SZANOWNI KLIENCI
FIRMY REMONDIS
W dniu 17.09.2010 odbędzie się zbiórka opon (do 120 cm średnicy)
Maksymalna ilość wystawionych opon z jednej posesji 5 szt.
OPONY POWYśEJ 120 cm średnicy, OPONY Z FELGAMI, DĘTKI, ORAZ WSZELKIE INNE ODPADY NIE BĘDĄ ODBIERANE !!!
Zbiórka odbywać się będzie z przed posesji w miejscach dostępnych dla transportu i nie utrudniających komunikacji. Przedmioty podlegające odbiorowi powinny być wystawione w dniu poprzedzającym termin
zbiórki lub w dniu zbiórki do godz. 700 rano.
PRZEDMIOTY WYSTAWIONE PÓŹNIEJ NIE ZOSTANĄ ZABRANE!!!

OGŁOSZENIE
Nowe licencjonowane BIURO RACHUNKOWE w Branicach zaprasza do współpracy szanownych klientów – przedsiębiorców
i osoby prywatne.
Biuro świadczy usługi :
- księgowe (rozliczanie ryczałtu, ksiąg handlowych, podatkowych, sporządzanie deklaracji PIT, itd. )
- płacowe (rozliczanie wynagrodzeń, sporządzanie umów dla pracowników itd.)
- zwrot VAT z budownictwa mieszkaniowego
Zapraszamy do budynku Administracji Szpitala w Branicach II piętro, pok. nr 23
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
mgr inŜ. Justyna Piórkowska
Telefony kontaktowe:
kom. 694645540, stacjonarny 77/4052304
http://www.biuro-piorkowska.neostrada.pl/
PROFESJONALNA, KOMPLEKSOWA OBSŁUGA RACHUNKOWA,
KONKURENCYJNE CENY !

" Łąki, nieuŜytki - kupię. tel. 602498907"
Panu
Kazimierzowi
Węglowskiemu
serdeczne
podziękowanie składa
Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek
za bezinteresowny
i bezpłatny przewóz
zebranych w naszej
gminie darów
dla powodzian z gminy
Cisek.

Panu
Radnemu

Romanowi
Lenartowiczowi
za wykoszenie
publicznych placów
we wsi Boboluszki,
wałów i drogi nadrzecznej do Branic
wyrazy wdzięczności
składają
plaŜowicze i cykliści

22 sierpnia w niedzielę
Ks. Karol Dźwigoński
odprawi Mszę Świętą,
pobłogosławi wiernych
i przejdzie na zasłuŜoną
emeryturę.
Skorzystajmy z okazji by
poŜegnać godnego szacunku człowieka.

Informator Branicki
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Robert Geisler*

O flexicurity słów kilka
W ostatnich latach jednym z najczęściej uŜywanych pojęć w gospodarce i na rynku pracy jest elastyczność. Dotyczy ona,
po pierwsze, przedsiębiorstw, od których wymaga się nieustannego dostosowywania swojej działalności do zmieniających się warunków i potrzeb konsumentów. Po wtóre, odnosi się do zatrudnionych pracowników, od których oczekuje się nieustannego przystosowywania do nowych form aktywności firmy. Dotyczy równieŜ osób poszukujących pracy, które chcąc znaleźć swoje miejsce na
rynku pracy winny zmieniać swoje kwalifikacje. Elastyczność wiąŜe się z jedną z istotniejszych cech współczesności, jaką jest brak
szeroko rozumianej stabilności. Nie występuje ona w świecie polityki (działania terrorystów), gospodarki (kryzysy finansowe) jak
równieŜ w sferze Ŝycia codziennego (m.in. brak trwałych związków małŜeńskich).
W ten sposób rozumiana elastyczność niesie ze sobą róŜnego rodzaju konsekwencje dla pojedynczego człowieka. Nie ma
on juŜ pewności zatrudnienia oraz stabilizacji wykonywania tego samego zawodu przez całe Ŝycie. Sytuacja ta naraŜa go na poczucie ryzyka i niepewności. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu absolwent jakiegokolwiek typu szkoły kończąc ją miał poczucie pewności
zatrudnienia w określonej firmie, ochronę socjalną i względnie trwałe zabezpieczenie finansowe. Współczesne przedsiębiorstwa
natomiast nie są w stanie dać gwarancji pewności zatrudnienia swoim pracownikom, co oznacza, Ŝe jesteśmy skazani na zmiany
miejsca pracy podczas naszej kariery zawodowej. Dzisiaj kończąc szkołę nikt nie ma pewności wykonywania tej samej pracy czy tego
samego zawodu aŜ do emerytury. Wynika to
m.in. z szybkości zmian, jakie charakteryzują
początek XXI wieku. Pojawianie się coraz to
nowych modeli telefonów komórkowych stanowi dobry przykład współcześnie zachodzących zmian.
Brak pewności zatrudnienia czy teŜ
wykonywania tego samego zawodu przez całe
Ŝycie skutkują w poczuciu niepewności. Ludzie Ŝyją w drŜeniu i w trwodze, jak pisał
przed laty amerykański socjolog Daniel Bell.
Dlatego teŜ, aby nie pozostawić człowieka
samego i zarazem pozbawionego opieki, zaczęto zastanawiać się nad połączeniem modelu
elastyczności i bezpieczeństwa. Stąd powstał
model flexicurity. Pojęcie to nie mające jeszcze odpowiednika w języku polskim oznacza
połączenie elastyczności i bezpieczeństwa (z
języka angielskiego – flexibility – elastyczność
oraz security – bezpieczeństwo). W polityce
europejskiej definiuje się ten model jako
ochronę pracy, zatrudnienia, dochodu i gwarancji pogodzenia aktywności zawodowej z
Ŝyciem rodzinnym jak równieŜ ułatwienie kariery na rynku pracy osób o relatywnie gorszej
pozycji zawodowej. Jest to model polityki społecznej realizowany w praktyce m.in. w Danii,
Holandii czy Hiszpanii. Model ten stanowi
równieŜ pewnego rodzaju wyzwanie dla polskiej gospodarki i polskiej polityki społecznej.
————————————-*
Autor jest socjologiem, pracuje
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego.
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Dobry Ŝart…
Posłuchaj rad doktora
PoniŜej prezentujemy tłumaczenie wywiadu, którego doktor Paulo Ubiratan ze szpitala w brazylijskim
Porto Alegreon udzielił lokalnej telewizji.
Wywiad ten, od wielu miesięcy jest
rozsyłany, powielany, komentowany i
chwalony przez miliony mieszkańców
Ameryki Łacińskiej.
A więc przeczytajcie!
Doktorze, ćwiczenia aerobikowe
przedłuŜają Ŝycie, prawda?
- Ludzkie serce jest tak zaprogramowane, aby uderzyć określoną liczbę
razy. Nie marnujmy więc tych uderzeń na ćwiczenia. Wszystko się
przecieŜ zuŜywa.
Twierdzenie, Ŝe sport to zdrowie jest
tak samo trafne, jak sugestia, Ŝe
szybka jazda samochodem przedłuŜy
jego sprawność. Chcesz Ŝyć dłuŜej?
Zrób sobie siestę!
- A co z mięsem? Czy rzeczywiście
dla zdrowia naleŜy jeść jak najwięcej owoców i warzyw?
- Zastanówmy się nad logistyką pokarmu. Co je krowa? Trawę i kukurydzę, prawda? To przecieŜ rośliny.
Zjedzenie befsztyka jest więc niczym
więcej jak bardzo efektywnym wprowadzeniem warzyw do naszego organizmu. A Ŝe nasze trawienie wspomaga jedzenie produktów zboŜowych, od czasu do czasu warto teŜ
posilić się drobiem.
- A czy naleŜy ograniczyć spoŜycie
alkoholu?
- W Ŝadnym wypadku! Wino robi się
przecieŜ z owoców. Z kolei brandy
czy koniak to przedestylowane wino,
co oznacza nic więcej jak to, Ŝe z
wyjściowych owoców zabiera się więcej wody, aby człowiek mógł je jeszcze lepiej wykorzystać. To po prostu
skondensowane owoce. Z kolei piwo
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to produkt zboŜowy. Trzeba je pić!
- Jakie są korzyści z regularnych
ćwiczeń fizycznych?
- Tak jak juŜ mówiłem: nie marnujmy
serca. Nie naleŜy naprawiać
czegoś, co nie jest zepsute. Skoro
się dobrze czujesz, to po co sobie
komplikować Ŝycie. 15 minut seksu
dziennie jest więcej niŜ wystarczające do utrzymania formy.
- A co ze smaŜelinami? Ostatnio
mówi się duŜo o ich szkodliwości.
- Nie, jeśli uŜywamy oleju roślinnego.
Produkty pochodzenia roślinnego są
podstawą zdrowego Ŝywienia.
- No ale ćwiczenia pomagają na
pewno w odchudzaniu?
- Z tym teŜ trzeba uwaŜać. Bowiem
intensywnie ruszane mięśnie mają
przecieŜ tendencję do wzrostu.
Spójrzmy na takie wieloryby. śywią
się tylko planktonem, piją tylko wodę,
cały czas się ruszają i jakie są grube!
Poza tym pamiętajmy: zając cały
czas biega, skacze, ale Ŝyje maksymalnie 15 lat.
Z kolei Ŝółw nie skacze, nie biega,
porusza się powolutku, nic nie robi i
Ŝyje nawet 450 lat. Gdyby duŜo chodzenia było zdrowe, to listonosze
Ŝyliby wiecznie!
- A co z czekoladą?
- ToŜ to kolejna roślina! Kakao jest
wspaniałym pokarmem powodującym
uczucie szczęśliwości. Jedzmy go jak
najwięcej! I pamiętajmy. śycie nie
powinno być podróŜą do grobu, w
trakcie której tracimy czas na to, aby
dotrzeć do niego cało i zdrowo, z
atrakcyjnym, dobrze zachowanym
ciałem. Znacznie lepiej poruszać się
po tej drodze z piwem i chipsami w
ręku, z duŜą ilością seksu i nad grób
dotrzeć wycieńczonym i zuŜytym, ale
z okrzykiem: - Było warto! CóŜ to była za wspaniała podróŜ!
Ten tekst dostarczył Pan Janusz Kaczmarek.

Pro memoriał

Odeszli
w lipcu 2010r.:
Stanisław Biłas l.79 Dzbańce –Os
Honorata Małek l.89 Włodzienin
Franciszka Paradowska l.77 Branice,
Joanna Król l.76 Boboluszki,
Jerzy Lipa l.62 Branice,
Jan Lenartowicz l.75 Włodzienin,
Józefa Kołodziej l.80 Lewice,
Ireneusz Has l.61 Lewice,
Janina Kołcz l. 82 Dzbańce DPS,
Krystyna Kwolek l.67 Dzbańce DPS,
Mateusz Skwarek l. 21 Boboluszki,
Krystyna Kasprzyk l.60 Dzbańce DPS,
Maria Dudek l. 69 Boboluszki DPS,
Rita Dyla l. 72 Dzbańce DPS

Cześć Ich pamięci !
___________________________

Urodzili się
Maja Kalinowska - Branice,
Szymon Zakrzewski - Dzbańce,
Aleks Wiater - Lewice,
Milena Kurka - Wódka,
Kacper Piwek - Wódka,
Tomasz Gajowiec - WłodzieninKolonia.

Długich i szczęśliwych lat Ŝycia!
———————————–——
Veni kreator !

NowoŜeńcy
Paweł śywina z Ewą Oleszczak oboje z Lewic,
Marcin Bocian z Aleksandrą Sęga
- oboje z Wysokiej,
Andrzej Modrzejewski z Heleną
Modrzejewską - oboje z Posucic,
Paweł Bober ze SzczereŜa z GraŜyną Radomską z Wódki,
Przemysław Kralka z Głubczyc z
Kamilą Boczek z Wysokiej,
Adam Zamkowy z Boboluszek z
Renatą Bandurską z Rozumic.
Wielu Szczęśliwych

Nr 8(74) „IB” zredagował zespół w składzie: J.Biesiadowski(jerzy-biesiadowski@wp.pl) tel. 486-00-11,
lat śycia!
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: W gminie
4868250, 4868192, fax: 4868230
Wydanie internetowe: http://www.branice.pl/
kolportaŜ: Urząd Gminy,
ISSN 1733-6821
Jest nas w gminie 7163
Druk: Jerzy BłaŜków DRUKARA, 48-100 GŁUBCZYCE ul. Jana Pawła II
mieszkańców,
Nakład: 1300 egz.
Redakcja nie zamówionych materiałów nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do skracaw tym 3703 kobiet
nia tekstów i wyboru ilustracji..
————————————
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