
ZARZĄDZENIE NR 63/2015
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 21 LIPCA 2015 R.

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach stałych obwodów 
głosowania, oraz siedzibach obwodowych  komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych  

komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do 
udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 

w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

Na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 
318) w związku z art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) 
oraz uchwały nr XVII/133/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie podziału 
Gminy Świerczów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2012 r., poz. 1358)  zarządzam co następuje:

§ 1. Podać do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, oraz 
siedzibach obwodowych  komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych  komisji do spraw 
referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum,
a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym 
zarządzonym na dzień 06 września 2015 r., w formie  obwieszczenia stanowiącego załącznik do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Załącznik podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski
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                          Załącznik do Zarządzenia Nr. 63/2015 
                                                                                                                                                                                        Wójta Gminy Świerczów 

                                                                                                                                                                                         z dnia 21 lipca 2015 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E                    

WÓJTA  GMINY  ŚWIERCZÓW 

                                                                                              z dnia 21 lipca 2015 r. 

 

           o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, oraz siedzibach obwodowych  komisji do spraw referendum, w tym 

  o lokalach obwodowych  komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych 

do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum 

ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 

          Na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) w związku  

z art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVII/133/2012 Rady 

Gminy w Świerczowie  z dnia 18 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świerczów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich  

numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2012 r., poz. 1358), podaje się do wiadomości 

publicznej informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, oraz siedzibach obwodowych  komisji do spraw 

referendum, w tym  o lokalach obwodowych  komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 

pełnomocnika  w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 

 

 

 

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 06 września 2015 r. otwarte będą w godzinach od 6:00 do 22:00 

               

  Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych  

 

 Lokal  wyznaczony do głosowania korespondencyjnego.                                                                                                                               

        

     

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum ( w tym osoba niepełnosprawna ), jeżeli złoży pisemny wniosek  do urzędu 

gminy najpóźniej w 5. dniu przed dniem referendum tj. do1 września 2015 r., jest dopisana do spisu osób uprawnionych do 

udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy w której stale zamieszkuje lub w której 

będzie przebywać w dniu referendum. 

     Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U.  z 2011 r. Nr 721, z późn. zm. ) oraz osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu referendum 

kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 

do głosowania w jego imieniu. 

    Każda osoba uprawniona do udziału w referendum ( w tym osoba niepełnosprawna ) może głosować korespondencyjnie. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 24 sierpnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 

 § 2 Kodeksu wyborczego), w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a.  

      Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez osobę uprawniona do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, 

glosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.       

                                                                                                 

                                                                                                                                            Wójt Gminy 

                                                                                                                            Andrzej Gosławski 

 

Nr obwodu 

glosowania 

 

Granice obwodu głosowania 

 

Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej 

 

     1. 

 

 
 

Sołectwo Bąkowice z przysiółkiem Lipa 

Przysiółek Przygorzele 

Sołectwo Bielice 

Sołectwo Grodziec 

Sołectwo Gola z przysiółkiem Skórze 

Sołectwo Wężowice z przysiółkiem Jaźwinka. 

Szkoła Podstawowa ,    

ul. Szkolna 6, Bąkowice 

 

     2. 

 

Sołectwo Świerczów 

Sołectwo Miejsce. 

Publiczne Gimnazjum,   

ul. Brzeska 28, Świerczów  

 

     3. 
Sołectwo Dąbrowa  

Sołectwo Kuźnica Dąbrowska. 

Szkoła Podstawowa,   

ul. Parkowa 4, Dąbrowa 

 

     4. 

 
       

Sołectwo Starościn z przysiółkami: Górzyna, Mała Kolonia 

Sołectwo Zbica  z przysiółkiem Wołcz 

Sołectwo Osiek Duży 

Sołectwo Pieczyska z przysiółkami: Oziąbel, Zawada, Zorzów. 

Sołecki Dom Spotkań,  

ul. Opolska 6a, Starościn                               

 

 

     5. 
Sołectwo Biestrzykowice 

Sołectwo Miodary z przysiółkami: Grabówka, Kuźnice, Zielony 

Las. 

Wiejskie Centrum Kultury   

 i Rekreacji, 

ul. Główna 7, Biestrzykowice                       
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ZARZĄDZENIE NR 64/2015
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 21 LIPCA 2015 R.

w sprawie powołania komisji odbioru robót inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych - ul. Łączna we wsi Biestrzykowice, Dz. nr 246/2, 269, 268”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Stosownie do § 8 umowy nr 55/2015 z dnia 02-06-2015r. powołuję komisję odbioru robót w składzie:

1. Tomasz Skrzypczyk  –   Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe

BEST- OPEBEL S.C. Jerzy Kiryczuk, Wiesław Wójcik,  Borki, ul. Leśna 8, 46-020 Czarnowąsy – 
wykonawca robót,

2. Krzysztof Holinej –  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

3. Wanda Bronś               –  Rada Gminy Świerczów,

4. Janina Lechman          –  Rada Gminy Świerczów,

5. Małgorzata Baj             –  Sołtys wsi Biestrzykowice,

6. Józef Białas  –  UG Świerczów,

7. Magdalena Wyrwa       –  UG Świerczów.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski
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ZARZĄDZENIE NR 65/2015
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 22 LIPCA 2015 R.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
stanowiących  własność Gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.  poz. 782) oraz Uchwały Nr  XXXV/281/2014 Rady Gminy w Świerczowie 
z dnia 06 listopada 2014 roku zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, będącą własnością 
Gminy  Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia 
w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy oraz sołectwie.

 

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski
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ZARZĄDZENIE NR 66 / 2015
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 22 LIPCA 2015 R.

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 
30 grudnia 2015 roku.

Zarządzam

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, 
stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

L.p.
Obręb

ewidencyjny,
miejscowość

Nr
działki

Pow.
(ha)

Księga
Wieczysta

Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,

obciążenie
nieruchomości  

 

Forma
oddania

Cena
nieruchomości

netto z
uwzględnieniem

50% obniżki
nieruchomości

wpisanej do rejestru 
zabytków

1. 

 

 

 

 

 

Biestrzykowice 

 

 

 

 

 

 

 

280 

 

 

 

 

 

0.1600 

 

 

 

OP1U/000
53085/5 

 

 

 

Działka niezabudowana, z
dostępem do drogi.

A/Z/2 – teren zabytkowego 
parku

krajobrazowego o nurcie
romantycznym z I – ej 

połowy
XIX wieku uwzględniający

poprzednie założenie 
barokowe.

Nieruchomość bez obciążeń i
zobowiązań.

Sprzedaż - przetarg
nieograniczony 

 

4110.50 zł 

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 do dnia 07.09.2015 r.

Art.34. 1. Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich 
nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli 
złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; 
termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 
1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, 
o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu.
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wójt Gminy

Andrzej Gosławski
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                                                                          Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

                                                                        Nr  65 /2015  z dnia 22 lipca  2015 r 

 

 O G Ł O S Z E N I E         
    

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 782)   oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 

września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   

(Dz. U. z 2014 r.  poz. 518 z późn. zm.)   

 

o g ł a s z a 

przetarg ustny nieograniczony 

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów podanej do publicznej wiadomości 

dnia 20 maja 2015 roku.  
 

 
 

L.p. 

 
 

Miejscowość 

położenie 

 
 

Nr 

działki 

 
 

Pow. 

(ha) 

 
 

KW 

 

Opis 

nieruchomości: 

przeznaczenie, 

obciążenie, zobowiązanie  

nieruchomości 

 

 

 

Forma 

oddania 

 

 

Cena nieruchomości 

netto 

 
1. 

 

 
 

 

 

 
Grodziec 

 

 
 

 

 
69/1 

 
        0.1300 

 

 
 

 

 

 
   OP1U/000     

   73201/1 

 
 

 

 

 

 
 Działka z dostępem do drogi,   

 zabudowana  wyłączoną  z    

 eksploatacji studnią .   
 Teren zabudowy   

 zagrodowej i mieszkaniowej    

 jednorodzinnej, bez obciążeń   

 i zobowiązań. 

 

 
Przetarg 

 
27000.00 zł 

 

 

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty szacunkowo geodezyjne, planistyczne , VAT.  

Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu 774196170.      

Przetarg odbędzie się w dniu  04.09.2015 r. o godz. 10
00 

w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.  

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w 

terminie do dnia  31.08.2015 r. na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018 .   

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników 

przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.  

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego. 

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia 

nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia 

przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega 

zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny. 
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ZARZĄDZENIE NR 66 / 2015
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 22 LIPCA 2015 R.

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 
30 grudnia 2015 roku.

Zarządzam

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, 
stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

L.p.
Obręb

ewidencyjny,
miejscowość

Nr
działki

Pow.
(ha)

Księga
Wieczysta

Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,

obciążenie
nieruchomości  

 

Forma
oddania

Cena
nieruchomości

netto z
uwzględnieniem

50% obniżki
nieruchomości

wpisanej do rejestru 
zabytków

1. 

 

 

 

 

 

Biestrzykowice 

 

 

 

 

 

 

 

280 

 

 

 

 

 

0.1600 

 

 

 

OP1U/000
53085/5 

 

 

 

Działka niezabudowana, z
dostępem do drogi.

A/Z/2 – teren zabytkowego 
parku

krajobrazowego o nurcie
romantycznym z I – ej 

połowy
XIX wieku uwzględniający

poprzednie założenie 
barokowe.

Nieruchomość bez obciążeń i
zobowiązań.

Sprzedaż - przetarg
nieograniczony 

 

4110.50 zł 

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 do dnia 07.09.2015 r.

Art.34. 1. Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich 
nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli 
złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; 
termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 
1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, 
o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu.
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wójt Gminy

Andrzej Gosławski
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ZARZĄDZENIE NR 68/2015
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 23 LIPCA 2015 R.

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Świerczów do zastępowania Wójta Gminy Świerczów w okresie 
jego nieobecności.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U z 2014 r. 
poz. 1202 ) oraz art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm. ) § 27 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów wprowadzonego 
Zarządzeniem  Nr 29/2013 Wójta Gminy Świerczów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów, zarządzam co następuje :

§ 1. 1. Upoważniam Sekretarza Gminy Świerczów Panią Irenę Łytkę, do zastępowania Wójta Gminy Świerczów 
podczas każdej nieobecności lub niemożności wykonywania funkcji, we wszystkich czynnościach i sprawach 
należących do kompetencji Wójta Gminy Świerczów.

2. Pod pojęciem nieobecności rozumiemy co najmniej jednodniową absencję.

Niniejsze upoważnienie obejmuje również reprezentowanie Gminy Świerczów przed sądami powszechnymi 
i administracyjnymi oraz w postępowaniach egzekucyjnych oraz obejmuje prawo udzielania dalszych 
pełnomocnictw.

§ 2. W zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem tracą moc wcześniejsze ustalenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski
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