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Część pierwsza Ogólne informacje
1. CHARAKTERYSTYKA GMINY
Niemodlin jest gminą miejsko-wiejską działającą na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, województwo: opolskie, powiat: opolski.
NIEMODLIN - leży w krainie geograficznej zwanej Równiną Niemodlińską w samym
centrum dużego kompleksu leśnego, jednego z największych na Opolszczyźnie - Borów
Niemodlińskich. Równina Niemodlińska to obszar pomiędzy doliną Nysy Kłodzkiej
na zachodzie i Białej na południowym - wschodzie, graniczący na południu z Płaskowyżem
Głubczyckim. Jego sfalowana powierzchnia krajobrazowo zbliżona jest do tego ostatniego.
Również tu przeważają uprawy rolne, ale sieć wodna jest bardziej rozwinięta, a obszar
równinny jest bardziej zalesiony. Doliny rzeczne są płytsze, szersze i często lekko
podmokłe.
Miasto usytuowane jest przy trasie 46 prowadzącej z Opola do Nysy i dalej w stronę
Sudetów (do Kłodzka, przejść granicznych z Republiką Czeską: Kudowa Zdrój, Boboszów).
Oddalone jest od Opola o 25 km i 30 km od Nysy. W bliskim sąsiedztwie Niemodlina
znajduje się autostrada A4, a w miejscowości Sosnówka znajduje się zjazd z autostrady.
Liczba jednostek osadniczych w gminie: wsie - 28, przysiółki - 2.
NIP Gminy: 9910316271
REGON Gminy: 531413194
Powierzchnia Gminy Niemodlin wynosi 183 km² (18322 ha).
Ilość obszarów rolnych wynosi 11047 ha, co stanowi 60,29 % ogólnej powierzchni.
Na terenie Gminy Niemodlin mamy 39 istniejących pomników przyrody. W tym
2 to pomniki przyrody nieożywionej (głazy narzutowe w Niemodlinie i Lipnie) oraz 3 grupy
drzew.
2. Procesy demograficzne
Zachodzące procesy demograficzne na przestrzeni trzech ostatnich lat obrazują dane
zawarte w załączniku do niniejszego raportu. Zawarte są w nim liczby w poszczególnych
latach: urodzeń, zgonów, zameldowań i wymeldowań z podziałem na płeć i teren miasto/wieś
oraz liczby zameldowań z podziałem na płeć, wiek oraz teren miasto/wieś.
W oparciu o dane zawarte w tabeli stwierdzić można, że w Gminie Niemodlin z roku
na rok ubywa mieszkańców. W roku 2018 obserwujemy więcej urodzeń niż zgonów. Więcej
osób zamieszkuje tereny wiejskie.
Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach wg stanu na dzień
31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa miejscowości
Brzęczkowice
Gościejowice
Gościejowice Małe
Góra
Mała Góra

Liczba mieszkańców
57
261
52
126
17
2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Grabin
Gracze
Grodziec
Grodziec Drugi
Jaczowice
Jakubowice
Krasna Góra
Lipno
Magnuszowice
Magnuszowiczki
Michałówek
Molestowice
Piotrowa
Radoszowice
Rogi
Roszkowice
Rutki
Rzędziwojowice
Sady
Sarny Wielkie
Sosnówka
Szydłowiec Śląski
Tarnica
Tłustoręby
Wydrowice
Niemodlin

603
1 472
217
136
153
153
297
247
338
107
136
104
168
320
176
150
67
222
320
133
128
128
110
142
235
6 072
Ogółem

12 847

W stosunku do roku 2017 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 73 osoby.
Najwięcej mieszkańców znajduje się w przedziale wiekowym 16 – 60 lat. W tym przedziale
znajduje się 7 851 osób. Osób starszych – powyżej 60 lat zameldowanych jest 3 118.
W przedziale wiekowym 0 -3 lata zameldowanych jest 361 osób, w przedziale 4 – 6 lat – 356
osób, a w wieku 7 – 15 lat – 1 161 osób.
Dane te są podstawą do planowania zadań strategicznych, zrównoważonego rozwoju
i kreowania polityki społecznej w Gminie Niemodlin.
3. Jednostki Gminy:
Jednostki organizacyjne:
 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wojska Polskiego 3
 Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
 Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1
 Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie, ul. Boh. Powstań Śląskich 37
Jednostki oświatowe:
 Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Bajka w Niemodlinie, ul. Kilińskiego 31
 Przedszkole Publiczne Nr 2 w Niemodlinie, ul. Opolska 30a
 Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Graczach, ul. Kręta 15
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Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie ul.
Reymonta 9
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Niemodlinie
ul. Szkolna 5
Publiczna Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w
Graczach, ul. Niemodlińska 21
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rogach, Rogi 10a
Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Graczach, ul. Niemodlińska 21

Instytucje kultury
 Ośrodek Kultury im. Agnieszki Osieckiej, ul. M. Reja 1,
 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34.
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4.
Jednostki pomocnicze:
1. Sołectwo Brzęczkowice
2. Sołectwo Gościejowice
3. Sołectwo Góra
4. Sołectwo Grabin
5. Sołectwo Gracze
6. Sołectwo Grodziec
7. Sołectwo Jaczowice
8. Sołectwo Jakubowice
9. Sołectwo Krasna Góra
10. Sołectwo Lipno
11. Sołectwo Magnuszowice
12. Sołectwo Magnuszowiczki
13. Sołectwo Michałówek
14. Sołectwo Molestowice
15. Sołectwo Piotrowa
16. Sołectwo Radoszowice
17. Sołectwo Rogi
18. Sołectwo Roszkowice
19. Sołectwo Rutki
20. Sołectwo Rzędziwojowice
21. Sołectwo Sady
22. Sołectwo Sarny Wielkie
23. Sołectwo Sosnówka
24. Sołectwo Szydłowiec Śląski
25. Sołectwo Tarnica
26. Sołectwo Tłustoręby
27. Sołectwo Wydrowice
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Część druga
1. DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Od 01 stycznia 2012 r. rejestr działalności gospodarczej osób fizycznych prowadził
Minister Gospodarki a obecnie Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Zadaniem
Burmistrza Niemodlina jest pośredniczenie w przekształcaniu wniosków dotyczących
rejestracji działalności gospodarczej, składanych za pośrednictwem Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie przez osoby fizyczne. Przekształcanie polega na wprowadzeniu danych
z papierowej wersji wniosku do elektronicznej bazy Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej. Burmistrz prowadzi to zadanie jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej. W 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie przekształconych
zostało 486 wniosków, z czego dotyczyły one: 100 – założenia działalności, 230 - zmiany
danych wpisu, 74 - zawieszenia działalności, 26 – wznowienia działalności, 56 – zakończenia
działalności. Przy składaniu w/w wniosków nie ma rejonizacji i mieszkaniec gminy
Niemodlin może złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy w Polsce tak samo jak każdy
mieszkaniec spoza naszej gminy może składać wniosek w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.
Ponadto w tutejszym Urzędzie nie rejestruje się podmiotów gospodarczych sektora
publicznego ani prywatnych spółek handlowych, spółdzielni i organizacji pozarządowych.
W związku z tym liczba przekształconych w naszym Urzędzie wniosków nie odda stanu
przedsiębiorców na terenie gminy Niemodlin. Całościowy obraz statystyczny podmiotów
gospodarczych na terenie naszej gminy wg stanu na 31.12.2018 r. zgodnie z danymi z GUS-u
przedstawia się następująco:
podmioty gospodarki narodowej ogółem
sektor publiczny - ogółem
sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego
sektor publiczny - przedsiębiorstwa państwowe
sektor publiczny - spółki handlowe
sektor publiczny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
sektor prywatny - ogółem
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
sektor prywatny - spółki handlowe
sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
sektor prywatny - spółdzielnie
sektor prywatny - fundacje
sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne

1559
53
19
0
0
0
1497
1175
62
5
7
4
44

Źródło: https:// bdl.stat.gov.pl (Podmioty w rejestrze REGON z gminy Niemodlin wg sektorów własnościowych)

W roku 2018 aktywnych kart podatników będących osobami prawnymi i opłacających
podatki gminne było 196, w tym:
 podatek od nieruchomości – 140,
 podatek rolny – 42,
 podatek leśny – 14.
W roku 2018 aktywnych kart podatników będących osobami fizycznymi (przedsiębiorcy)
i opłacających podatki gminne było 188, w tym:
 opodatkowane grunty, związane z działalnością gospodarczą – 400 614 m2,
 opodatkowane budynki, związane z działalnością gospodarczą – 38 218 m2,
 wartość opodatkowanych budowli związane z działalnością gospodarczą – 2 215 493 zł.
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W roku 2018 aktywnych kart podatników (przedsiębiorców), opłacających podatek
od środków transportowych było 39.
W roku 2018 roku aktywnych kart podatników podatku rolnego było 879.
Struktura gospodarstw rolnych na koniec roku 2018 przedstawiała się następująco:
 powierzchnia gruntów objętych podatkiem rolnym powyżej 1 do 2 hektarów fizycznych –
520,1483 ha, liczba gospodarstw – 360,
 powierzchnia gruntów objętych podatkiem rolnym powyżej 2 do 5 hektarów fizycznych –
797,6749 ha, liczba gospodarstw – 257,
 powierzchnia gruntów objętych podatkiem rolnym powyżej 5 do 7 hektarów fizycznych –
439,5772 ha, liczba gospodarstw – 75,
 powierzchnia gruntów objętych podatkiem rolnym powyżej 7 do 10 hektarów fizycznych
– 467,1637 ha, liczba gospodarstw – 55,
 powierzchnia gruntów objętych podatkiem rolnym powyżej 10 do 15 hektarów fizycznych
– 556,2865 ha, liczba gospodarstw – 45,
 powierzchnia gruntów objętych podatkiem rolnym powyżej 15 hektarów fizycznych –
8 365,5635 ha, liczba gospodarstw – 87.
W roku 2018 aktywnych kart podatników objętych podatkiem leśnym było 130. Łączna
powierzchnia opodatkowana podatkiem leśnym wynosiła 3 787,9438 hektarów fizycznych.
Strefa ekonomiczna na terenie Gminy Niemodlin powstała w 2015 roku
na podstawie umowy pomiędzy Gminą Niemodlin, a Wałbrzyską Specjalną Strefą
Ekonomiczną „INVEST-PARK” spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. W 2018 roku
zakończono przebudowę zjazdu publicznego z DK46 na WSSE przy ul. Opolskiej wraz
z drogą wewnętrzną i oświetleniem drogowym, co umożliwiło praktyczne poszukiwanie
inwestora. Obecnie tereny inwestycyjne objęte Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną znajdują się
w Generatorze Ofert Inwestycyjnych Polskiej Agencji Inwestycji Handlu „PAIH”.

2. GOSPODARKA KOMUNALNA
1. Drogi
W zarządzie Gminy Niemodlin pozostają drogi gminne publiczne o długości około 27 km
oraz drogi wewnętrzne. W ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2018 prowadzone były
następujące zadania:
 remonty dróg asfaltem na zimno ok 50 m2,
 remonty dróg asfaltem na gorąco ok 200 m2,
 remonty dróg gruntowych, na które przeznaczono ok. 1 000 ton tłucznia,
 ścinka poboczy w pasach dróg na odcinku około 5 000 mb,
 cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów w pasie dróg na odcinku około 1 000 mb,
 czyszczenie i odmulanie rowów w pasie dróg na odcinku około 2 600 mb,
 remont wiat przystankowych na terenie gminy w ilości 19 szt,
 zmiany organizacji ruchu (w rejonie ul. Podwale w Niemodlinie, ul. Słoneczna
w Niemodlinie, Rynek Niemodlin, ul. Lwowska w Niemodlinie, ul. Lwicka
w Niemodlinie),
 naprawy i wymiany znaków drogowych, przeglądy okresowe dróg gminnych oraz
zimowe utrzymanie dróg.
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Na terenie Gminy Niemodlin znajdują się również drogi, których zarządcą jest zarówno
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o długości około 15 km, Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu o długości około 11 km oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
o długości około 92 km. Na bieżąco odbywa się współpraca z zarządcami dróg czego efektem
w 2018 roku było:
 zakończenie przebudowy drogi woj. relacji Niemodlin – Tułowice ,
 remonty cząstkowe na trasie Niemodlin – Magnuszowice,
 remonty cząstkowe na trasie Niemodlin – Gościejowice,
 remonty cząstkowe w Graczach i Grabinie.
Corocznie podpisywane jest również porozumienie w sprawie powierzenia wykonania zadań
zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin Gminie Niemodlin. Środki finansowe, jakie zostały przekazane w formie dotacji z budżetu
Powiatu Opolskiego Gminie Niemodlin na rok 2018 w wysokości 130 000,00 zł zostały
wykorzystane w wysokości 129 902,63 zł na realizacje zadań określonych w w/w
porozumieniu.
Przypomnieć należy, że w latach 2015 – 2018 w zakresie zarządzania drogami gminnymi
zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę ok. 4 404 617,00 zł, z czego pozyskano kwotę
2 125 873,00 zł. Wspólnie z ZDP zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę
ok. 4 829 389,00 zł. ZDW wykonał inwestycje na kwotę 14 600 000,00 zł, a GDDKiA
na kwotę 3 794 000,00 zł. W dniu 24 maja 2018r. została podpisana umowa pomiędzy
GDDKiA w Opolu a Wykonawcami na budowę obwodnicy Niemodlina.
2. Targowisko
Na koniec 2018 roku wynajmowanych było siedem obiektów handlowych. Z tego
tytułu przychody wyniosły 17 606, 46 zł natomiast poniesione koszty wyniosły 32 470,99 zł.
W okresie wiosenno-letnim z targowiska korzystają również inne osoby sprzedające zwykle
warzywa i owoce przez nich wyhodowane. W okresie przed świętem wszystkich świętych
kilka osób korzysta z targowiska sprzedając kwiaty i znicze.
Na koszty istotny wpływ ma zatrudnienie pracownika, który zajmuje się utrzymaniem
czystości szaletu przynależnym do targowiska oraz energia elektryczna do oświetlenia
targowiska i ogrzewanie szaletu. Pozostałe koszty stanowią środki czystości, drobne naprawy
i usługi oraz podatek od nieruchomości.
3. Utrzymanie zieleni miejskiej, porządku i czystości
W ramach utrzymania czystości, porządku i estetyki w obrębie miasta i wsi Gminy
Niemodlin Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizuje niżej wymienione
zadania:
1) Kontrola wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z budynków administrowanych
przez Zakład oraz z placu handlowego (targowisko miejskie „Manhattan”) przy
ul. Drzymały w Niemodlinie, a także z koszy ulicznych na terenie całej Gminy
Niemodlin.
2) Sprzątanie terenów komunalnych oraz usuwanie odpadów nagromadzonych przy
pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie miasta
Niemodlin.
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3) Utrzymywanie czystości na chodnikach, placach i drogach wewnątrzosiedlowych przy
budynkach administrowanych przez ZGKiM w Niemodlinie zarówno w okresie letnim jak
i zimowym.
4) Utrzymywanie komunalnych terenów zielonych między innymi koszenie trawy
na terenach o łącznej powierzchni 115.896,82 m2, strzyżenie żywopłotów o łącznej
długości 491,90 mb, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów, wycinka drzew, usuwanie liści,
wymiana piasku w piaskownicach na terenie miasta Niemodlin, utrzymanie parku
miejskiego przy ul. Wojska Polskiego w Niemodlinie, konserwacja i naprawa ławek
i koszy ulicznych.
Powyższe zadania realizowane są z wykorzystaniem pracowników Zakładu, jak
i bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych.
Ponadto prace związane z utrzymaniem czystości, porządku i estetyki na terenie wsi Gminy
Niemodlin realizowane są przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.
W 2018 r. na terenie Gminy Niemodlin Zakład przeprowadził pielęgnację drzew
(usunięcie posuszu, jemioły) między innymi w Niemodlinie na ulicach Reja, Parkowej,
Dębowej, Opolskiej oraz w Gościejowicach „Pod lasem.
4. Rowy i urządzenia melioracyjne






W 2018 r. przeprowadzono prace na następujących rowach melioracyjnych:
wyczyszczenie rowu melioracyjnego przeciwpowodziowego w Graczach (R-F1), odcinek
około 600 m,
wyczyszczenie rowu melioracyjnego w Gościejowicach, działka nr 309, odcinek około
400 m,
odtworzenie rowu melioracyjnego w Jakubowicach na placu zabaw, odcinek około 60 m,
wyczyszczenie rowu w Michałówku, działka nr 126/1, odcinek około 150 m,
wyczyszczenie rowu melioracyjnego Niemodlin (przy wsi Sady), działka nr 705, odcinek
około 200 m.

5. Transport publiczny
Burmistrz Niemodlina wydaje zezwolenia na regularny lub specjalny przewóz osób
w obrębie Gminy.
W roku 2018 r. obowiązywały zezwolenia na wykonywanie przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym wydane dla przewoźnika na linie komunikacyjne:
 Sarny Wielkie – Niemodlin (linia 3R) przez Magnuszowiczki, Gracze, Szydłowiec
Śląski, Rzędziwojowice, Gościejowice,
 Niemodlin – Roszkowice (linia 4P) przez Piotrową, Małą Górę, Roszkowice, Rogi,
Rutki, Radoszowice, Gracze, Tarnicę, Tłustoręby, Krasną Górę, Piotrową,
 Niemodlin – Niemodlin (linia 4R) przez Piotrową, Małą Górę, Roszkowice, Rogi,
Górę, Rutki, Rogi, Tarnicę, Radoszowice, Gracze, Piotrową,
 Krasna Góra – Niemodlin (linia 5) przez Tłustoręby, Rogi, Tarnicę, Radoszowice,
Gracze, Magnuszowiczki, Magnuszowice, Szydłowiec Śląski, Rzędziwojowice,
Gościejowice,
 Niemodlin – Niemodlin (linia 3P) przez Michałówek, Grodziec, Grodziec Drugi,
Sosnówkę, Niemodlin, Gościejowice, Rzędziwojowice, Gracze, Sarny Wielkie,
Magnuszowice, Magnuszowiczki, Szydłowiec Śląski, Rzędziwojowice, Gościejowice.
Długość linii komunikacyjnych 263 km.
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Dowożenie dzieci/uczniów na zajęcia przedszkolne i szkolne było organizowane,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przez Centrum
Usług Wspólnych w Niemodlinie w ścisłej współpracy z dyrektorami jednostek oświatowych.
Każdego roku na okres od stycznia do grudnia ogłaszane są przetargi nieograniczone
obejmujące całe zadanie w zakresie dowozu uczniów do szkół oraz uczniów
niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki.
Szczegółowe informacje zawarte są w raporcie o stanie realizacji zadań oświatowych,
który z mocy art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Burmistrz
zobowiązany jest w terminie do dnia 31 października każdego roku przedstawić organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (Radzie Miejskiej). Raport o stanie
realizacji zadań oświatowych Gminy Niemodlin jest sprawozdaniem informującym
o działalności szkół i przedszkoli, w tym o efektach kształcenia oraz wszystkich działaniach
Gminy Niemodlin jako organu prowadzącego czy dotującego. Raporty za poszczególne lata
są dostępne pod linkiem: https://niemodlin.pl/1293/1059/oswiata.html.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Niemodlin w roku szkolnym
2017/2018 została przyjęta przez Radnych na LX sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie w dniu
18.10.2018 r.
6. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie prowadzi działalność
na mocy Uchwały Nr XIII/75/07 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października
2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej. Zakładowi powierzono zadania między
innymi w zakresie zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków. Zakład eksploatuje
zbudowaną w 1986 roku i zmodernizowaną w roku 2004 oczyszczalnię ścieków
w Gościejowicach Małych. W związku z koniecznością dostosowania oczyszczalni ścieków
do zwiększenia jej przepustowości oraz obowiązujących przepisów został wykonany projekt
jej modernizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego. W roku 2018 oczyszczonych
zostało 532 053 m³ ścieków. Ponadto Zakład eksploatuje 16 przepompowni ścieków oraz 25,2
km sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych jest 1 004 dostawców ścieków.
Od 01.06.2018 r. cena brutto 1 m³ odebranych ścieków wynosi 6,99 zł. Na terenie Gminy
Niemodlin znajdują się cztery stacje uzdatniania wody. W Niemodlinie przy ulicy 700-lecia
Niemodlina SUW została wybudowana w roku 1978, w Roszkowicach w roku 1993,
w Michałówku w roku 1991, a w Graczach w roku 1974. Na terenie wszystkich stacji
uzdatniania wody znajduje się 13 studni głębinowych, z których w roku 2018 wydobyto 673
046 m³ wody. Oprócz stacji uzdatniania wody Zakład eksploatuje 126,8 km sieci
wodociągowych zbudowanych z azbestocementu, żeliwa, PCV-U i PE, do których
podłączonych jest 2 743 odbiorców. Istnieje konieczność wymiany sieci wodociągowych,
które są w złym stanie wykonanych z azbestocementu o długości około 3 km oraz sieci
żeliwnych o długości 650 m. Od 01.06.2018 r. cena brutto 1 m³ wody wynosi 5,26 zł. Zakład
w roku 2018 usunął 64 awarie sieci wodociągowych. Wszystkie stacje uzdatniania wody
w zakresie jakości wody są pod stałą kontrolą zarówno Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Opolu jak i Działu Produkcji Zakładu.
Rada Miejska w Niemodlinie w dniu 5 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę
nr XLVII/274/17 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2020.
Zgodnie z w/w planem ZGKiM w Niemodlinie wykonał dwa zadania inwestycyjne
przewidziane na rok 2018 i rozpoczął dwa zadania przewidziane na lata 2019 – 2020.
Zakończone zostały inwestycje - budowa studni głębinowej w Graczach rozbudowa sieci
wodociągowych w Lipnie i Sadach. Rozpoczęte inwestycje – rozbudowa i modernizacja
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Oczyszczalni Ścieków w Gościejowicach Małych (nowy system napowietrzania na OŚ
w Gościejowicach Małych) oraz przebudowa sieci wodociągowej gminy w tym budowa
tranzytu SUW Niemodlin do SUW Roszkowice (dokumentacja projektowa). Ponadto
wymienione zostały sieci wodociągowe na ulicy Chopina i Alei Wolności w Niemodlinie
o łącznej długości 628 metrów oraz zmodernizowana przepompownia ścieków w Graczach
przy ulicy Bazaltowej. Zakupione zostały kompresory na SUW w Niemodlinie, agregat
prądotwórczy, pompa szlamowa do usuwania awarii oraz pompa głębinowa dla SUW
w Niemodlinie.
7. Fundusz sołecki
Fundusz sołecki wyodrębniony w budżecie Gminy Niemodlin na 2018r. opiewał
na kwotę 404.810,32 zł. W ramach realizacji funduszu wydatkowano kwotę 366 390,08 zł,
co stanowi 90,51% wykorzystania środków. Sołectwo Rogi w 2018 r. nie posiadało
możliwości wykorzystania środków funduszu sołeckiego w związku z brakiem sołtysa i rady
sołeckiej. Wydatki inwestycyjne w 2018r. wyniosły 58 551,56 zł, co stanowi 14,46%
funduszu sołeckiego. W 2018 r. o dokonanie zmian w funduszu sołeckim wnioskowało
9 sołectw.
8. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Stan mienia komunalnego Gminy Niemodlin:
 zasób gruntów gminnych o łącznej powierzchni 483,6549 ha,
 zasób gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste o łącznej
powierzchni 38,4696 ha.
W ramach gospodarowania zasobem nieruchomości gminnych sporządzony został Plan
wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Niemodlin na lata 2018-2020, stanowiący
załącznik do Zarządzenia nr IV/498/18 Burmistrza Niemodlina z dnia 14 marca 2018 r.
Zgodnie z w/w planem zestawienie powierzchni użytków gruntów gminnych przedstawia
się następująco:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Przeznaczenie
lasy
grunty zadrzewione i zakrzewione
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
użytki kopalne
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna
tereny mieszkaniowe
nieużytki
tereny komunikacyjne - drogi
użytki rolne
pastwiska trwałe
łąki trwałe

Powierzchnia w ha
4,1300
6,2362
20,5487
9,7130
29,0024
12,1602
57,2352
6,1970
268,2957
57,3499
6,0201
7,2412
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Grunty oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 38,4696 ha w tym:
L.p.
1.
2.
3.
4.

Przeznaczenie
Tereny mieszkaniowe
Tereny działalności produkcyjnej
łąki trwałe
tereny ogródków działkowych

Powierzchnia w ha
13,3654
5,3751
0,1400
19,5891

Do zasobu nieruchomości gminnych należą m.in. grunty:
 oddane w dzierżawę o łącznej powierzchni 19,5327 ha,
 oddane w użyczenie o łącznej powierzchni 7,4719 ha,
 oddane w trwały zarząd o łącznej powierzchni 2,1507 ha,
 oddane w użytkowanie o łącznej powierzchni 0,6106 ha.
Grunty gminne oddane w użyczenie:
- działki nr 626/2 i 625/4 z k.m. 10 o powierzchni 2,5874 ha położonej w Niemodlinie
(umowa z Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie),
- działka nr 209/4 o pow. 1,3263 ha położona w Grabinie (umowa ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie - szkoła),
- część działki nr 760/4 z k.m.10 o powierzchni 0,2280 ha położona w Niemodlinie (umowa
na czas określony od 16.02.2018 r. do 31.10.2018 r. z firmą BUD-BAU Sp.z o.o. z siedzibą
przy ul. W. Jagiełły 39 w Opolu – zaplecze budowy przebudowy drogi wojewódzkiej 405),
- część działki nr 136/6 z k.m.1 o powierzchni 0,26 ha położonej w Sadach (umowa
z Sołectwem Sady - boisko),
- działka nr 237/1 o powierzchni 1,9402 ha położona w Rogach (umowa z Parafią
Rzymskokatolicką p.w. Narodzenia NMP w Rogach – cmentarz),
- działka nr 459 z k.m.2 o powierzchni 1,0900 ha położona w Graczach (porozumienie
na czas nieokreślony z ludowym Klubem Sportowym „Skalnik” w Graczach.
Nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd:
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie, położona na działce
nr 1003/1 z k.m.11 o pow. 0,8438 ha (ustanowienie trwałego zarządu decyzją Burmistrza
Niemodlina nr 1/15 z dnia 29 września 2015 r.),
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Niemodlinie, położona
na działkach nr 449 z k.m.8 o pow. 0,8438 ha i 521/2 z k.m. 9 o pow. 0,0722 ha (ustanowienie
trwałego zarządu decyzją Burmistrza Niemodlina nr 4/15 z dnia 04 listopada 2015 r.),
- Publiczne Przedszkole nr 1 „Bajka” w Niemodlinie, położone na działce nr 518 z k.m.9
o pow. 0,4544 ha (ustanowienie trwałego zarządu decyzją Burmistrza Niemodlina nr 2/15
z dnia 29 września 2015 r.),
- Publiczne Przedszkole nr 3 w Niemodlinie, położone na działce nr 975/4 z k.m.11
o pow. 0,5917 ha (ustanowienie trwałego zarządu decyzją Burmistrza Niemodlina nr 2/15
z dnia 29 września 2015 r.).
Grunty gminne oddane w użytkowanie:
- działka nr 836/8 z k.m. 11 o pow. 0,6106 ha położona w Niemodlinie (umowa
z Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie – budynek byłego szpitala
z obiektami towarzyszącymi).
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Sprzedaż nieruchomości gminnych i nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Niemodlin
– szczegółowo opisana w informacji o stanie mienia załączonej do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok.

3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
zostało uchwalone Uchwałą nr LIII/322/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia
30 stycznia 2014 r.
W oparciu o Uchwałę nr XXVIII/166/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1września
2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Niemodlin oraz obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Niemodlin stwierdzono konieczność
podjęcia czynności mających na celu przystąpienie do zmiany studium.
Na podstawie Uchwały nr XXXVI/206/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia
27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin wszczęto procedurę
zmiany studium. Obecnie jest na etapie rozpatrzenia uwag do projektu studium.
2. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego obowiązujące w gminie Niemodlin.
1) Obecnie na terenie gminy Niemodlin obowiązują trzy miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Niemodlina, Graczy
i Sadów, podjęte uchwałami:
- Nr XVI/69/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 września 2015r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina,
- Nr XXXIV/189/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
ewidencyjnego Gracze,
- XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
ewidencyjnego Sady oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
nr IN.I.743.38.2017.MK z dnia 02 czerwca 2017r.
2) Na potrzeby budowy linii energetycznych wysokiego napięcia 400 kV i 110 kV
zlokalizowanych w obrębach miejscowości Sarny Wielkie, Gracze, Magnuszowice
i Rzędziwojowice opracowano dwa plany miejscowe podjęte uchwałami:
- Nr XXXIII/200/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Nr LVI/363/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 10 kwietnia 2014r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3) Na potrzeby wsi Michałówek i Grodziec Uchwałą Nr XXXI/247/05 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 29 września 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony na części
gruntów w obrębie ewidencyjnym wsi: Michałówek i Grodziec podjęto akt prawa
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miejscowego obejmujący powierzchnię zlokalizowaną wzdłuż głównych ulicy obu
miejscowości.
Następnie Uchwałą Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia
2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu obejmującego obszar położony na części gruntów w obrębie
ewidencyjnym wsi Michałówek i Grodziec dokonano zmiany parametrów zabudowy
terenów produkcyjnych zlokalizowanych w obu miejscowościach.
4) Na terenie gminy Niemodlin obwiązują również miejscowe plany obejmujące swoim
zakresem poszczególne działki ewidencyjne w miejscowościach Wydrowice,
Jakubowice, Krasna Góra, Rutki, Molestowice, Radoszowice, Jaczowice,
Rzędziwojowice, Sarny Wielkie, Magnuszowice, Lipno, Grabin, Gościejowice, Rogi,
Szydłowiec Śląski, które w większości były uchwalane, jako zmiany do planu
miejscowego z 1988 r.
Jednocześnie z uwagi na to, że powyższe plany były uchwalane punktowo
na poszczególne działki ewidencyjne, ich udział w ogólnej powierzchni gminy Niemodlin
objętej planami zagospodarowania przestrzennego jest marginalny.
Aktualnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zajmują 17%
powierzchni gminy Niemodlin.
Obecnie trwają prace związane z uchwaleniem nowego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, co jednocześnie wyklucza uchwalanie
w tym czasie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/166/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 września
2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Niemodlin stwierdzono, że w pierwszej kolejności należy
objąć planem miejscowym wsie Lipno i Gościejowice, a następnie Grabin, Tłustoręby
i Krasną Górę.
Kolejność opracowywania kolejnych planów miejscowych została wyznaczona m.in.
w oparciu o analizę ilości wydawanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, ponieważ
to ich liczba określa, w jakich obszarach powstaje najwięcej nowej zabudowy.
3.

Lokalny program rewitalizacji Niemodlina na lata 2016-2023

Uchwałą nr XXXIII/182/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24.11.2016r.
uchwalono Lokalny Program Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016 – 2023.
Program został przygotowany w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 i został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski
w Opolu w zakresie jego zgodności z wytycznymi. Program znalazł się w wykazie
pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji gmin województwa opolskiego.
Dokument ten dotyczy obszaru miasta Niemodlin i swoim zakresem obejmuje działania
zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców, skupiające się wokół sześciu głównych
celów tj.:
Cel 1 : Wzmocnienie funkcji centro twórczych i rozwój gospodarczy,
Cel 2 : Podniesienie jakości przestrzeni publicznych,
Cel 3 : Poprawa jakości środowiska naturalnego,
Cel 4 : Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług sfery socjalnej i zdrowotnej,
Cel 5 : Podniesienie jakości edukacji i kultury oraz spędzania czasu wolnego,
Cel 6 : Wspieranie aktywności i integracja społeczności lokalnych.
Cele te wyznaczają kierunki działań, w ramach, których realizowane mogą być projekty
zarówno infrastrukturalne jak również miękkie.
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W ramach programu wyznaczono strefę rewitalizacji obejmującą swoim zasięgiem obręb
zabytkowego śródmieścia Niemodlina oraz tereny w obrębie ulic Reja, Reymonta
i Aleja Wolności. W zakresie realizacji zadań wynikających z Programu, zrealizowano
rewitalizację SZOZ-u w Niemodlinie oraz terenów przyległych do Ośrodka Kultury. Program
skutecznie umożliwił pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na rewitalizację SZOZ-u.
4. Uchwała krajobrazowa
Uchwała nr XXII/123/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przygotowania projektu uchwały, dotyczy zasad i warunków sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane na terenie gminy Niemodlin.
Dotychczas od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu uzyskano wytyczne
w sprawie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane.
Na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej przedstawiono propozycje wstępnych założeń
Uchwały reklamowej dotyczące zasad sytuowania reklam, obiektów małej architektury oraz
ogrodzeń na terenie gminy Niemodlin.
5. Program opieki nad zabytkami
Gmina Niemodlin jest w posiadaniu „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Gminy Niemodlin 2015 – 2018”, w którym znajduje się wykaz oraz opis stanu zabytków
na terenie gminy. W większości zabytki, które są własnością Gminy Niemodlin, to budynki
mieszkalne. Zarządcą tych budynków jest ZGKiM w Niemodlinie, który co roku dokonuje
przeglądów ich stanu technicznego oraz prowadzi niezbędne naprawy oraz remonty.
W 2018 r. wykonana została wymiana lamp typu „Retro” na Rynku w Niemodlinie.
W ramach zadania wymieniono 58 przestarzałych opraw na nowoczesne typu LED.
Przyczyniło się to do zmniejszenia poboru energii elektrycznej, podniesienia komfortu
mieszkańców Rynku, gdyż nowe oprawy dają strumień świetlny skierowany w dół,
co ogranicza problem ze świeceniem w okna mieszkańców, a w przyszłości umożliwi budowę
i rozbudowę iluminacji świetlnych na Rynku. Przebudowana została również zabytkowa
latarnia na placu przed kościołem wraz z montażem oświetleniowego modułu LED.
W kwestii uchwały Rady Miejskiej nr 14/16/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku dotyczącej ulg
z tytułu remontów obiektów zabytkowych, w 2018 roku nie wpłynął żaden wniosek o ulgi
oraz nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie zadania związanego z ochroną zabytków
na terenie Gminy Niemodlin.
Ponadto dzięki staraniom Gminy, w 2018 roku wykonana została iluminacja budynku
bramnego Zamku Książęcego w Niemodlinie. Zadanie realizowane było przez właścicieli
Zamku oraz firmę Tauron, którzy pokryli koszty jego realizacji.
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4. POLITYKA MIESZKANIOWA
1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:
Stan zasobów mieszkaniowych Gminy Niemodlin zarządzanych i administrowanych
przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie na koniec 2018
roku przedstawia się następująco:
1) Na zasoby mieszkaniowe Gminy składa się:
316 lokali o łącznej powierzchni 13 003 m², w tym 87 lokali socjalnych o łącznej
powierzchni 2 863 m²
2) Zasoby mieszkaniowe Gminy znajdują się:
a) w budynkach ze 100% własnością Gminy - 129 lokali o pow. 5 218 m²;
b) w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy - 187 lokali o pow.
7 784m²;
3) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie zarządza i administruje
51 budynkami, w tym:
a) 34 budynkami stanowiącymi 100% własności Gminy,
b) 17 budynkami stanowiącymi wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy;
4) Charakterystyka zasobu mieszkaniowego Gminy Niemodlin.
ZGKIM w Niemodlinie zarządza 51 budynkami, z których 49 zostało wybudowanych
przed rokiem 1945, jeden budynek w roku 1952 i jeden gruntownie odnowiony w roku
2005. W instalację elektryczną wyposażone są wszystkie lokale zasobów
mieszkaniowych Gminy Niemodlin. W centralne ogrzewanie wyposażonych jest 59
lokali, w instalacje wod.- kan. 307 lokali, w instalację gazową 252 lokale. Łazienkę
posiada 141 lokali.
5) Potrzeby mieszkaniowe.
W 2018 r. zostało złożonych 40 wniosków o wynajem mieszkania, 28 wniosków
zostało zaopiniowanych pozytywnie i osoby zostały wpisane na listy oczekujących
na przydział lokalu mieszkalnego, socjalnego bądź na listę zamian. Na dzień 31 grudnia 2018
r. liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu socjalnego w ramach
realizacji wyroków eksmisyjnych wynosiła 21. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
mieszkańców Gminy Niemodlin, gmina musiałby dysponować, co najmniej 50 wolnymi
lokalami.
Zadłużenie na koniec 2018 roku wynosiło za czynsz 702 628,60 zł, a za media 1 112 407,38
zł. W roku 2018 przeprowadzona została jedna eksmisja z lokalu mieszkalnego.
6) Potrzeby remontowe
Lp.

Remonty

2.

Prace dekarskie - budynki mieszkalne
Prace dekarskie - komórki
Roboty budowlane

3.

Pozostałe prace remontowe

1.

Orientacyjny koszt
( zł brutto)
283.000,00
24.000,00
318.750,00
100.600,00

Razem:

726.350,00
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7) Zasady polityki czynszowej:
Stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Niemodlin ustalane są na podstawie uchwały
Nr XLVI/265/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Niemodlin na lata 2018 – 2022.
Na podstawie w/w uchwały Burmistrz Niemodlina ustalił Zarządzeniem Nr IV/459/17 z dnia
01.12.2017 r. stawki czynszu za lokale mieszkalne i socjalne. Stawki czynszu dla lokali
mieszkalnych powyżej 80 m², lokali w nowo wybudowanych budynkach oraz w lokalach
znajdujących się w budynkach po remoncie kapitalnym ustalane są w drodze przetargu.
Burmistrz Niemodlina ustala stawkę czynszu dla lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy, nie częściej niż jeden raz w roku z uwzględnieniem zapisów
art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Na koniec roku 2018 czynsz za 1m² lokalu
mieszkalnego (maksymalny) wynosił 5,87 zł, natomiast czynsz za 1m² lokalu socjalnego
wynosił 1,76 zł. Ostateczna stawka czynszu za 1m² w lokalu mieszkalnym ustalana jest
w zależności od standardu lokalu. Podwyższenie czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz
czynszu wolnego Burmistrz Niemodlina ustalił tak, aby w latach 2018 – 2022 łącznie
podwyżka nie przekroczyła 2,70 zł za 1m² dla lokalu o najwyższym standardzie.
5. OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Niemodlin
Gospodarka niskoemisyjna stanowi jeden z podstawowych obszarów interwencji,
które realizowane są w latach 2014 - 2020 w krajach Unii Europejskiej. Budowanie
gospodarki niskoemisyjnej wpisuje się w realizację celów określonych w głównym
dokumencie kierunkowym dla Polityki Spójności – Strategia Europa 2020. Strategia „Europa
2020” jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia, zapoczątkowaną w 2010 r., której celem przewodnim jest wsparcie zmiany
w kierunku niskoemisyjnego, efektywnego oraz racjonalnie korzystającego z zasobów
społeczeństwa.
W ramach Planu w 2018 roku zrealizowano:
 przebudowę i termomodernizację istniejącej zabudowy Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Niemodlinie,
 termomodernizację budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych (ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwi
zewnętrznych oraz źródła ciepła i instalacji c.o.; modernizacja oświetlenia),
 przebudowę kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej nr 2 w Niemodlinie,
 modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.
W zakresie OZE, na terenie Gminy Niemodlin, działa elektrownia wodna w Szydłowcu Śl.
(o mocy 0,020 MW) pracująca na potrzeby własne właściciela oraz Farma Fotowoltaiczna
Lipno Sp. z o. o. Ponadto, na rzece Nysa Kłodzka, która stanowi od zachodu granicę Gminy
Niemodlin, działają dwie elektrownie wodne (tzw. MEW): elektrownia Michałów – Sarny
Wielkie (Gmina Olszanka) i elektrownia Więcmierzyce (Gmina Grodków).
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2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016 – 2026
Realizacja programu przedstawia się następująco:









ilość wycinek drzew na terenie nieruchomości gminnych: z postępowań prowadzonych
w 2018 r. usunięto łącznie 122 sztuki drzew z działek gminnych. Do usunięcia
przewidziane były drzewa obumarłe, obumierające, stanowiące zagrożenie oraz
ewidentnie kolidujące z inwestycjami gminnymi.
ilość nowych nasadzeń w 2018 r. wyniosła:
- 26 sztuk drzew,
- 155 sztuk krzewów.
parki zabytkowe: Gmina Niemodlin jest właścicielem nieruchomości na których znajdują
się trzy parki zabytkowe: w Rogach, w Grabinie oraz w Szydłowcu Śląskim. W 2018 r.
przeprowadzono pielęgnacje dębu szypułkowego (drzewo nie jest uznane za pomnik
przyrody) uszkodzonego na skutek silnego wiatru oraz usunięto samosiew młodych drzew
i krzewów niekorzystnie oddziaływujących na to drzewo oraz na rosnący w pobliżu
pomnik przyrody z gatunku dąb szypułkowy.
cięcia sanitarne: w 2018 r. na terenie Gminy Niemodlin przeprowadzono pielęgnację
(usunięcie posuszu, jemioły) następujących drzew:
 klony tatarskie (3 sztuki) przy ul. Reja w Niemodlinie,
 jesiony wyniosłe (2 sztuki) przy ul. Parkowej w Niemodlinie,
 zadrzewienie przydrożne (całość) rosnące wzdłuż drogi do Gościejowic „Pod
lasem”,
 aleja przydrożna dębów czerwonych (całość) ul. Dębowa w Niemodlinie,
 dąb błotny przy drodze gminnej dojazdowej do NZOZ MEDYK w Niemodlinie,
 11 sztuk katalp rosnących na Placu Obrońców Przebraża w Niemodlinie.
wnioski z ostatniego raportu
Ostatni Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata
2016 – 2026 został sporządzony w styczniu 2018 r. i dotyczył lat 2016 – 2017.
Przedłożony został Radzie Miejskiej na sesji w dniu 01 lutego 2018r. i przyjęty bez uwag.

Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci – W 2018 r. usunięto porzucony eternit przy
drodze gminnej pomiędzy Szydłowcem Śląskim a Rzędziwojowicami. Masa
przekazanego odpadu wyniosła 0,1670 Mg. Ponadto zlikwidowano „dzikie” wysypisko
śmieci zlokalizowane na działce gminnej nr 896 k.m. 11 obręb Niemodlin. Teren działki
gminnej uprzątnięto z nielegalnie porzuconych odpadów m.in.: szklanych i plastikowych
opakowań, folii, odpadów z papieru.
3. Program Opieki nad zwierzętami
Program jest corocznie uchwalany przez Radę Miejską w ustawowym terminie
do 31 marca każdego roku. Ma on zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, jak
również kotów wolno żyjących. W sposób szczególny dotyczy on psów, z tego względu,
że skala ich bezdomności jest na terenie Gminy Niemodlin największa.
Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. W tym celu
zawarła umowę z Gminą Nysa w sprawie wspólnego prowadzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt położonego na terenie Gminy Nysa we wsi Konradowa. Bezdomne
zwierzęta umieszczane są w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej nr 2,
Gmina Nysa.
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Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:
1) dokarmianie oraz dostarczanie wody pitnej do miejsc ich przebywania poprzez zakup
i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących;
2) współdziałanie w realizacji powyższych zadań z organizacjami społecznymi;
3) edukację mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi.
Gmina, przeprowadza sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących, co przyczynia się do
ograniczenia populacji tych zwierząt. Zabiegi te wykonywane są przez lekarza weterynarii
na podstawie umowy.
Na podstawie decyzji Burmistrza zostało odebrane 1 zwierzę gospodarskie (krowa)
na skutek stwierdzenia znęcania się nad zwierzęciem przez opiekuna.
4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin
na lata 2015 – 2032
Gmina Niemodlin, w ramach realizacji zadań wynikających z „Rządowego programu
oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”, zleciła opracowanie Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin na lata 2015-2032,
którego celem nadrzędnym jest bezpieczne usunięcie azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy. Ponadto, Uchwałą Nr XX/96/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin w latach 2015-2032” powyższy program
przyjęto.
Gmina Niemodlin w roku 2018 r. – podobnie jak w latach 2016 – 2017, wystąpiła
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację
zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Niemodlin – w roku 2018”. W wyniku powyższego, została zawarta umowa dotacji
z WFOŚiGW w Opolu z uzyskaną kwotą dofinansowania przedsięwzięcia do 85 %
kosztów kwalifikowanych ze środków WFOŚiGW w Opolu w kwocie 13 313,56 zł.
Osiągnięto planowany efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na:
 unieszkodliwieniu 33,723 Mg odpadów zawierających azbest, w tym:
DTU 22,353 Mg, TU 11,370 Mg,
 ilość złożonych przez właścicieli nieruchomości wniosków, którym udzielono dotacji
celowej - 18 szt.,
 zebraniu łącznej ilości wyrobów zawierających azbest wyrażonej w m² - 2 131 m²,
w tym: DTU 1 424 m², TU 707 m².
W roku 2019 r. Gmina Niemodlin ponownie ma zamiar ubiegać się o uzyskanie
dotacji celowej na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
RAPORT ROCZNY (sprawozdanie za 2018 r.)
 liczba wszystkich wyrobów w Bazie Azbestowej - 395
w tym:
 liczba wyrobów unieszkodliwionych w roku sprawozdawczym - 18
 liczba wyrobów dodanych do bazy w roku sprawozdawczym - 11.
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6. POMOC SPOŁECZNA i POLITYKA SPOŁECZNA
1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niemodlin
Rada Miejska w Niemodlinie uchwałą Nr XXVI/ 212 /05 z dnia 31 marca 2005 r.
przyjęła do realizacji strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niemodlin.
Realizację zadań wynikających ze Strategii koordynuje Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemodlinie. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w składanym corocznie
w ustawowym terminie do końca kwietnia sprawozdaniu z działalności OPS, informuje Radę
Miejską o stanie realizacji celów i zadań wynikających z niniejszej Strategii.
Nadmienia się, że w br. Radzie Miejskiej w Niemodlinie zostanie przedstawiona
do uchwalenia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niemodlin na lata
2020-2030. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań skierowane do Rady Miejskiej
w kwietniu br. było przedmiotem obrad na sesji w dniu 29 kwietnia 2019 r. Sprawozdanie
zostało przyjęte bez uwag.
2. Program wspierania rodziny
Rok 2018 był kolejnym rokiem wykonywania przez Gminę zadań wynikających
z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.), a jednocześnie ostatnim rokiem realizacji Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Niemodlin na lata 2016-2018, przyjętego uchwałą
Nr XX/94/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 17 grudnia 2015 r., którego opracowanie
i realizacja wynikają z art. 176 pkt 1 ww. ustawy. Należy zaznaczyć, że kontynuacją ww.
Programu w kolejnych latach jest Program Wspierania Rodziny w Gminie Niemodlin na lata
2019 - 2021, przyjęty uchwałą nr VI/28/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 stycznia
2019 r. Koordynowanie i monitorowanie ww. Programu powierzono Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Niemodlinie.
Burmistrz Niemodlina na podstawie art. 179 ust. 1 wyżej cyt. ustawy corocznie składa
sprawozdanie z realizacji zadań oraz określenia potrzeb z zakresu wspierania rodziny
w Gminie Niemodlin. Szczegółowe sprawozdanie skierowane do Rady Miejskiej w marcu br.
było przedmiotem obrad na sesji w dniu 25 marca 2019 r. Sprawozdanie zostało przyjęte bez
uwag.
Rodziny o niskich dochodach mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy
i energetyczny. W roku 2018 pozytywnie rozpatrzonych zostało 159 wniosków w sprawie
dodatków mieszkaniowych oraz 106 wniosków w sprawie dodatków energetycznych. Łączna
kwota wypłaconych w 2018 roku dodatków mieszkaniowych wynosi 189751,22 zł oraz
dodatków energetycznych - 7771,72 zł.
3. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Program
przeciwdziałania narkomanii
Szkoły, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodek
Kultury w Niemodlinie corocznie opracowywały bardzo bogate programy wypoczynku zimowego
i letniego. Radnym Rady Miejskiej w Niemodlinie przedkładane są założenia programowe
organizowanych zajęć, a po organizacji wypoczynku sprawozdanie z realizacji.

Szczegółowe informacje z realizacji Programów (w tym m.in. wydatkowanie środków
na przedsięwzięcia dot. wypoczynku zimowego i letniego, szkolenia, realizację programów
profilaktycznych w jednostkach oświatowych i inne) przedstawiono Radzie Miejskiej
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w ustawowym terminie w Raporcie z dnia 15 marca 2019 r., który był przedmiotem obrad na
VIII sesji Rady w dniu 25 marca 2019 r. Raport przyjęto - uwag ani zastrzeżeń nie wnoszono.
4. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Rodzinie i Środowisku Lokalnym dla Gminy
Niemodlin na lata 2017 – 2020
Program został przyjęty przez Radę Miejską w Niemodlinie uchwałą nr XLII/246/17
RM w Niemodlinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego w Rodzinie i Środowisku Lokalnym dla Gminy Niemodlin na lata
2017-2020.
Celem Programu jest profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa
dobrostanu psychicznego społeczeństwa. Program zakłada realizację trzynastu działań
w zakresie wskazanych czterech zadań.
Działania na każdy rok określa Zespół koordynujący działanie i monitorujący
realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń
psychicznych powołany Zarządzeniem nr IV/472/18 Burmistrza Niemodlina z dnia
10 stycznia 2018 r.
Na realizację Programu w 2018 roku, w budżecie Gminy Niemodlin, przeznaczono
kwotę 10 000,00 zł. Z tej puli środków 6 240,00 zł zostało wykorzystanych
na przeprowadzenie szkolenia z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i z redukcji stresu.
W szkoleniu wzięło udział 15 osób – pracownicy: jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, służby zdrowia i urzędu administracji samorządowej. W czerwcu 2018 roku
za kwotę 3 744,00 zł zlecono usługę przeprowadzenia warsztatów dla nauczycieli z radzenia
sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
Realizacja Programu za wszystkie lata jego obowiązywania zostanie zaprezentowana Radzie
Miejskiej całościowo w 2021 roku tj. po jego zakończeniu.
5. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Rada Miejska w Niemodlinie corocznie przyjmuje program współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi na terenie gminy
działalność pożytku publicznego na dany rok. Program na rok 2018 został przyjęty uchwałą
Nr XLVI/267/17 z dnia 30 listopada 2017 roku.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji w/w Programu skierowane do Rady Miejskiej
w ustawowym terminie tj. w kwietniu br. było przedmiotem obrad na sesji w dniu 29 kwietnia
2019 r. Rada przyjęła sprawozdanie bez uwag i zastrzeżeń, co oznacza pełną jego akceptację.
Podczas omawiania sprawozdania na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
poprzedzającym w/w sesję, Radni zawnioskowali o stworzenie na stronie internetowej Urzędu
bazy organizacji pozarządowych z terenu gminy. Na skutek powyższego zainstalowano
na stronie internetowej Urzędu, w zakładce Organizacje Pozarządowe linki do stron
podmiotów, które prowadzą oficjalne ewidencje i rejestry organizacji pozarządowych.
6. Program wspierania Seniorów 2014 – 2020 oraz działalność DDP Senior+
Program wspierania seniorów w gminie Niemodlin został przyjęty uchwałą
Nr XLVI/282/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie
przyjęcia programu wspierania seniorów w gminie Niemodlin. Program ten opracowano
na 7 lat tj. na lata 2014-2020, a kompleksowe i szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji
zostanie przedłożone Radzie Miejskiej po upływie w/w okresu.
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Realizacja programu w 2018 przedstawia się następująco:
W roku 2018 z budżetu Gminy Niemodlin udzielono dotacji w wys. 10 000,00 zł
na aktywizację społeczną osób starszych. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie
Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie, działające na rzecz około stu
mieszkańców naszej Gminy;
Rady sołeckie organizowały w sołectwach wydarzenia i zadania z udziałem seniorów,
których byli oni współorganizatorami lub uczestnikami. Szkoły podstawowe udostępniały
pomieszczenia organizacjom działającym na potrzeby osób starszych. W przedszkolach
gminnych organizowano przedstawienia i festyny oraz spotkania okolicznościowe, na które
zapraszano seniorów. Dzieci z przedszkoli odwiedzały również seniorów – podopiecznych
Dziennego Domu „Senior+” w Niemodlinie, gdzie wspólnie z nimi wykonywały różne prace
i bawiły się. Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępniał halę sportową pod potrzeby członków
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, natomiast Ośrodek Kultury w Niemodlinie organizował
cotygodniowe zajęcia teatralne i wokalne dla osób starszych. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej wynajmował przez cały rok pomieszczenia dla Fundacji Pomocy Dzieciom
„Bądź Dobroczyńcą”, która w nich prowadziła ośrodek wsparcia – Dzienny Dom „Senior+”
dla osób starszych 60+, nieaktywnych zawodowo. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
w Niemodlinie udostępniała w 2018 roku Uniwersytetowi Trzeciego Wieku pomieszczenie
na działania sekcji decoupage Art-Deco. Spotkania odbywały się regularnie, raz w tygodniu,
a uczestniczyło w nich średnio 16 osób sukcesywnie prowadziła bezpłatne szkolenia
z zakresu obsługi komputera dla osób 50+. Podczas indywidualnych spotkań przeszkolono
7 osób. Regularnie z dostępu do komputerów w czytelni internetowej korzystało 5 seniorów.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie stosował ulgi w opłatach wstępu
tj. bezpłatne wejścia na basen dla osób 65+.
W 2016 roku Gmina utworzyła w Niemodlinie dzienny dom pobytu dla osób starszych
powyżej 60. roku życia tj. Dzienny Dom „Senior+” (do roku 2018 określany „SeniorWIGOR”), zwany też dalej „Domem”. Prowadzenie tej placówki w 2018 roku Gmina
powierzyła Fundacji Pomocy Dzieciom „Bądź dobroczyńcą” z siedzibą w Opolu.
Z usług placówki korzystało w ciągu roku 18 osób. Dom funkcjonował przez cały
2018 rok. Czynny był codziennie od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.
Seniorzy Dziennego Domu organizowali i uczestniczyli w różnych spotkaniach
i imprezach okolicznościowych. Brali też udział w wycieczkach wyjazdowych i pieszych.
Każdego dnia zajęć seniorzy otrzymywali jeden ciepły posiłek (obiad).
We wrześniu 2018 r. przeprowadzona była w placówce kontrola Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Kontroli poddane zostały: standard wyposażenia i utrzymania pomieszczeń
Domu oraz standard zatrudnienia. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości
w funkcjonowaniu ośrodka (nie odnotowano żadnych zaleceń pokontrolnych).
W Gminie działa Rada Seniorów Gminy Niemodlin, która odbyła w trakcie roku trzy
posiedzenia, podczas których omawiała sprawy bieżące i konstruowała wnioski do Burmistrza
Niemodlina. Efektem tych wniosków było m.in. zamontowanie ławek na terenie Niemodlina
oraz niektórych sołectw.
7. Program „Niemodlińska Karta Rodziny”
W Gminie kontynuowany jest system ulg skierowany do rodzin, poprzez
propagowanie między innymi Niemodlińskiej Karty Rodziny. Regulamin wydawania
i korzystania z Niemodlińskiej Karty Rodziny został określony w programie przyjętym
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uchwałą nr LX/381/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie
wprowadzenia na terenie Gminy Niemodlin programu „Niemodlińska Karta Rodziny”.
Niemodlińska Karta Rodziny przysługuje rodzinom oraz rodzinom zastępczym, prowadzącym
wspólne gospodarstwo domowe i zamieszkującym pod wspólnym adresem na terenie Gminy
Niemodlin, które składają się z rodziców/rodzica lub opiekuna prawnego i posiadają
na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia
25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci
niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica lub opiekuna bez ograniczenia wieku.
Karta wydawana jest bezpłatnie. Karta uprawnia mieszkańców Gminy Niemodlin biorących
udział w programie do zniżek i ulg oferowanych przez wybrane instytucje gminne, a także
przez partnerów czyli podmioty prywatne, które zadeklarowały wolę współpracy na terenie
gminy Niemodlin. W Gminie Niemodlin wnioski są wydawane i przyjmowane w Ośrodku
Pomocy Społecznej.
W roku 2018 wydano Niemodlińską Kartę Rodziny dla 14 rodzin (50 kart).
8. Program „Karta Dużej Rodziny”
W Gminie Niemodlin wnioski tradycyjne są wydawane i przyjmowane w Ośrodku
Pomocy Społecznej. W 2018 roku Kartę Dużej Rodziny wydano dla 24 rodzin (81 kart).
Od 1 stycznia 2019 r. każdemu rodzicowi, który wychował przynajmniej trójkę dzieci – nawet
jeśli dziś są one już pełnoletnie – przysługuje Karta Dużej Rodziny.
9. Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, tego
pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy.
Gmina Niemodlin realizowała ten obowiązek w ubiegłym roku przy wykorzystaniu
środków, o których mowa w Uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania skierowane do Rady Miejskiej
w kwietniu br. było przedmiotem obrad na sesji w dniu 29 kwietnia 2019 r. Sprawozdanie
zostało przyjęte bez uwag.
10. Gminny program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2017 – 2020
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania skierowane do Rady Miejskiej
w kwietniu br. było przedmiotem obrad na sesji w dniu 29 kwietnia 2019 r. i zostało przyjęte
przez Radę bez uwag. Sprawozdanie sporządzono w związku § 3 ust. 8 uchwały
Nr LXIII/425/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz zgodnie z Gminnym Programem
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2017 – 2020, podjętym uchwałą nr XXXIV/191/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia
22.12.2016 r.
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11. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków
do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów aktywności
społecznej i obywatelskiej
W 2018 r. na terenie sołectw, w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadania
przyczyniające się do wdrażania aktywności społecznej między innymi poprzez upiększanie
przestrzeni publicznej i dbanie o porządek, organizowanie imprez kulturalnych
i integracyjnych, kultywowanie tradycji, realizowanie prac, które zdaniem społeczności
lokalnej były najważniejsze dla sołectw i dbanie o majątek gminy.
W ramach pobudzenia aktywności społecznej doposażano place zabaw dla dzieci,
siłownie zewnętrzne oraz w sołectwach, w których są świetlice wiejskie przeznaczono duże
nakłady na ich utrzymanie.
Na terenie Niemodlina w zakresie pobudzania aktywności społecznej działa
Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz prowadzony przez Gminę Dom Dziennego Pobytu
Senior+.
12. Promocja Gminy
Współpraca z Vechelde (Niemcy)
Umowa o współpracy międzyregionalnej między Gminą Niemodlin i miastem
Vechelde podpisana została 5 maja 2006 roku. W imieniu Gminy Niemodlin umowę podpisał
Burmistrz Niemodlina Stanisław Chilimoniuk, a w imieniu miasta Vechelde Burmistrz
Vechelde Hartmunt Morotz.
VECHELDE - gmina w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Peine.
Vechelde położone jest ok. 12 km na południowy wschód od Peine, na trasie drogi krajowej
B1.
W ramach współpracy Zarząd Miejsko-Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Oddział w Niemodlinie prowadzi stałe kontakty ze strażami pożarnymi Gminy Vechelde.
W dniach od 18 do 20 maja 2018 roku w ramach wieloletniej współpracy i wymiany
międzynarodowej z Niemiecką Strażą Pożarną z Vechelde gośćmi Gminy Niemodlin była
delegacja strażaków z Niemiec /8 osób/. Dzięki prowadzonej współpracy istnieje możliwość
dwustronnej wymiany w zakresie poznawania nowych technik ratowniczych i organizacji
wspólnych ćwiczeń pożarniczych. Członkowie wszystkich jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Niemodlin aktywnie uczestniczą w spotkaniach szkoleniowointegracyjnych. W bieżącym roku we wrześniu planowany jest wyjazd przedstawicieli
jednostek OSP Gminy Niemodlin do Niemiec.
W dniach 24.08. – 26.08.2018 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie
uczestniczyli w Turnieju Piłki Nożnej Gmin Partnerskich miasta Vechelde. Nasza drużyna
rywalizowała z drużynami z Niemiec i Finlandii.
W ramach podsumowania XVI Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny
„KARPIK” Delegacja z Vechelde uczestniczyła w uroczystej Gali Konkursowej.
Współpraca z Stity (Czechy)
Umowa o współpracy międzyregionalnej między Gminą Niemodlin a Czeskim
miastem Stity została podpisana 16 września 2007 roku przez Burmistrza Niemodlina
Mirosława Stankiewicza i Starostę Stity Jurija Vogla. Štíty - miasto w Czechach, w kraju
ołomunieckim, w powiecie Šumperk.
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W ramach współpracy z miastem partnerskim Stity podejmowane są działania mające
na celu doskonalenie dalszej współpracy. Partnerstwo miast realizowane jest głównie przez
udział we wzajemnych uroczystościach gminnych oraz udział dzieci i młodzieży w turniejach
i konkursach organizowanych przez gminy.
W 2018 r. - Delegacja z Niemodlina uczestniczyła w uroczystości 740-lecia alokacji
partnerskiego miasta Stity z Czech. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele
parlamentu, władz wojewódzkich oraz miast partnerskich. Podczas uroczystości zostały
wręczone podziękowania i wyróżnienia dla osób, które przyczyniły się dla rozwoju Stitów,
społeczników oraz mających zasługi dla promocji i współpracy miasta na arenie
międzynarodowej. W gronie wyróżnionych znalazła się burmistrz Niemodlina Pani Dorota
Koncewicz. Podczas Gali wręczenia nagród XVI edycji Konkursu KARPIK 2018 Statuetkę
Karpika otrzymał Jiri Vogel - starosta Miasta Stity.
Współpraca z Prażmo (Czechy)
Podpisanie umowy partnerskiej z czeską gminą Prażmo odbyło się w dniu 21 czerwca
2013 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie z udziałem burmistrza
Mirosława Stankiewicza i starosty gminy Prażmo Marka Kanioka.
Prażmo (cz. Pražmo, niem. Pražma) - wieś gminna w kraju morawsko-śląskim, w powiecie
Frydek-Mistek w Czechach. Miejscowość leży na historycznym Śląsku Cieszyńskim,
w Beskidzie Śląsko-Morawskim nad rzeką Morawką.
W 2018 r.:
- Gmina Niemodlin realizowała mikroprojekt pn.: „Transgraniczne dziedzictwo rodu
Praschma – II Etap – Przywrócenie pamięci”, który jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V-A Republika Czeska
- Polska oraz ze środków budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Pradziad. Przekraczamy granice.
- W ramach realizacji projektu "Śladami rodu Prażma", z programu Interreg V-A Republika
Czeska – Polska, nasze miasto partnerskie Prażmo wydało publikację "Šlechtický rod Pražmů
v proměnách času" - "Szlachecki Ród Prażmów na przestrzeni wieków". Wydana jest
w dwóch wersjach językowych czeskiej i polskiej. Jest to publikacja oparta na faktach
dotyczących rodziny Prażmo, która m.in. zamieszkiwała Zamek Książęcy w Niemodlinie.
W ramach podsumowania XVI Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny
„KARPIK” Delegacja z Prażmo uczestniczyła w uroczystej Gali Konkursowej natomiast
Delegacja z Niemodlina uczestniczyła w obrzędach chrztu publikacji "Šlechtický rod Pražmů
v proměnách času" - "Szlachecki Ród Prażmów na przestrzeni wieków" oraz w święcie
Plackove hody”
Współpraca z Doliną (Ukraina)
Umowa o współpracy międzyregionalnej między Gminą Niemodlin i miastem Dolina
podpisana została 13 czerwca 2003r. podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w trakcie
obchodów "Dni Niemodlina". Strony tej umowy zobowiązały się rozwijać wzajemne kontakty
społeczno-gospodarcze, handlowe, naukowo techniczne i kulturalne na zasadach równości,
wzajemnego zrozumienia i zaufania. Założeniem umowy jest współpraca w oparciu
o obowiązujące prawo obydwu Stron, biorąc pod uwagę życzenia partnerów w duchu
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wzajemnych korzyści, kierując się dążeniami do rozwoju i umocnienia współpracy
międzyregionalnej i przyjaznych stosunków między obywatelami obydwu regionów. Umowę
podpisali: w imieniu Gminy Niemodlin - Burmistrz Stanisław Chalimoniuk, a w imieniu
Miasta Dolina - Burmistrz Wasyl Romaniuk.
W roku 2018: Na zaproszenie Mera Volodymyra Garazda z okazji 600 - lecia
nadania praw miejskich Doliny oraz Dnia Niepodległości Ukrainy, gościła w mieście
partnerskim oficjalna delegacja Niemodlina na czele z burmistrz Niemodlina - Dorotą
Koncewicz.
W czasie wizyty odbyło się między innymi spotkanie z Proboszczem parafii katolickiej
w Dolinie ks. Krzysztofem Panasowcem. Delegacje z Polski miały także możliwość
zobaczyć w Karpatach jeden z najnowocześniejszych ośrodków sportowo- rekreacyjnych
położony w miejscowości Bukovel. Na terenie ośrodka dla turystów zapoznano się
z infrastrukturą sportową oraz rozwiązaniami dotyczącymi budowy parkingów, dróg i ścieżek
pieszo – rowerowych.
Na zaproszenie burmistrz Niemodlina - Doroty Koncewicz podczas Święta Karpia
w Niemodlinie gościliśmy przedstawicieli Doliny. Oprócz uczestnictwa w Gali
Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego KARPIK 2018 zaproszeni goście
z Czech, Niemiec i Ukrainy mieli także możliwość zwiedzić stolicę województwa Opole.
W ramach współpracy odbyła się wizyta studyjna i praktyka przedstawicielki Ośrodka
Kultury z Doliny w Niemodlinie, czego efektem było zorganizowanie I Międzynarodowego
Konkursu na Rysunek satyryczny TRZMIELIK.
Realizacja zadań z zakresu promocji Gminy
W celach promocji Gminy w 2018 roku wydatkowano środki na druk przewodnika “ Atrakcje
turystyczne Gminy Niemodlin”. Również na potrzeby promocji został wykonany z użyciem
dronu film o Niemodlinie i okolicach. Zakupiono okolicznościowe filiżanki z herbem Gminy
oraz torby reklamowe z nadrukiem “Gmina Niemodlin”. Gmina współfinansowała
z NTR wydawnictwo “Ziemia Niemodlińska w kręgu historii i kultury”. Przekazywano
informacje o imprezach kulturalnych i sportowych do serwisu Aglomeracji Opolskiej.
Ponadto Gmina brała współudział w organizacji wojewódzkiego święta karpia
organizowanego na zamku w Niemodlinie. Z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Bory
Niemodlińskie oraz Euroregionu Pradziad zamieszczane były informacje turystyczne
o Gminie Niemodlin w wydawanych przez nich materiałach promocyjnych.

1. KULTURA, SPORT i REKREACJA
1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie
M-GBP w Niemodlinie jest samorządową instytucją kultury. Biblioteka wraz z filiami
(Grabin, Gracze, Rogi) obejmuje swoją działalnością teren Gminy Niemodlin. Działalność
Biblioteki ma na celu zachowanie dziedzictwa narodowego, poprzez organizację
i zapewnienie dostępu do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej, rozpoznawanie
i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych ogółu mieszkańców Gminy Niemodlin.
Wymienione cele realizowane są w szczególności poprzez gromadzenie, opracowanie
i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz oraz na miejscu, prowadzenie wymiany
międzybibliotecznej, działalność popularyzatorską, edukacyjną, kulturalno-oświatową,
a także doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
Całość księgozbioru M-GBP oraz filii bibliotecznych jest opracowana komputerowo,
wszystkie procesy biblioteczne wykonywane są przy pomocy systemu bibliotecznego
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SOWASQL Standard, ponadto w systemie bibliotecznym MAK+ opracowywana
i katalogowana jest płytoteka M-GBP. Elektroniczne usługi biblioteczne, które oferuje
biblioteka to:
 katalog on-line
 możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia
 możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych
 elektroniczne (e-mail) powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych
 zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci instytucji
(IBUK libra – platforma książek dostępnych elektronicznie do których corocznie
biblioteka wykupuje dostęp w ramach Konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne).
Biblioteka bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 1 Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek. Realizuje projekt kulturalny Dyskusyjne Kluby Książki
oraz prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego (NTR, UTW, Senior+, Zamek Książęcy
Niemodlin), a także ze szkołami i przedszkolami na terenie Gminy Niemodlin.
Księgozbiór ogółem na koniec 2018 roku wynosił -73 949 woluminów.
Prenumerata czasopism za rok 2018 to 12 tytułów.
W roku 2108 w M-GBP zarejestrowano 2 795 czytelników,
w tym:
 M-GBP (wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci) – 1 976
 Filia Grabin – 193
 Filia Gracze – 494
 Filia Rogi – 132
Liczba odwiedzin w 2018 roku w M-GBP ogółem
Liczba wypożyczeń na zewnątrz
Liczba udostępnień na miejscu

– 27 698
– 48 652
– 5 689

Ogółem zatrudnionych jest 8 pracowników ( 5,25 etatu ) w tym:
 pracowników merytorycznych - 6 osób ( 4,5 etatu )
 pracowników administracyjnych 2 osoby ( 0,75 etatu )
Działalność edukacyjna i kulturalno-oświatowa stanowi ważną pozycję w pracy
z czytelnikiem. W tym zakresie do kalendarza zadań bibliotecznych na stałe wpisane są lekcje
biblioteczne, spotkania autorskie, zajęcia dla dzieci z elementami biblioterapii, warsztaty
plastyczne, ogólnopolskie akcje czytelnicze, Noc z Andersenem, Cała Polska Czyta Dzieciom,
Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, do których
aktywnie włącza się Biblioteka.
W roku 2018 zorganizowano:
 spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską – autorką powieści dla dzieci i młodzieży
oraz dorosłych
 lekcje biblioteczne i szkolenia - 53
 imprezy dla użytkowników (2 238 uczestników) w tym między innymi: spotkania
Dyskusyjnego Klubu Książki, wystawy: „Malarstwo Pani Ewy Stelmach”, „75rocznica Ludobójstwa na Wołyniu” wraz z zajęciami dla młodzieży
z wykorzystaniem słuchowiska „Wołyń 43” i prezentacji multimedialnej „Wolność
i poeci” - z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości,
 cykliczne zajęcia w przedszkolach „Spotkania z legendą”, głośne czytanie dla
przedszkolaków, a także dla najmłodszych w szkole podstawowej.
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2. Ośrodek Sportu i Rekreacji
Podstawowym celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań Gminy Niemodlin,
poprzez zaspokajanie społecznych potrzeb z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, tworzenie
warunków do rozwoju sportu i rekreacji dzieci i młodzieży w tym sportu amatorskiego,
organizowanie i wspieranie turystyki i wypoczynku, administrowanie i zarządzanie
przekazanymi Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (dalej Ośrodkowi) obiektami i urządzeniami
sportowo-rekreacyjnymi oraz przygotowanie obiektów sportowych do sezonu sportowego. Do
zadań ośrodka w szczególności należy:
1. Zarządzanie i gospodarowanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi:
a. Działalność basenu w Lipnie:
 Marzec – czerwiec – przygotowanie obiektu do sezonu
 Czerwiec – sierpień – działalność usługowa obiektu
 Wrzesień – październik – porządkowanie terenu, zabezpieczenie
terenu.
Przygotowanie obiektu, utrzymanie obiektu podczas sezonu, wykonywanie
niezbędnych drobnych remontów i napraw, uzdatnianie wody, umowy z firmą
ratowników ( w ramach umowy z grupą ratowników prowadzi się, w trakcie
całego okresu basenowego bezpłatną naukę pływania dla dzieci nauczania
początkowego zgłoszonych przez szkoły ), wynajem baru, sprzedaż biletów,
utrzymanie placu zabaw i boisk. W trakcie sezonu z basenu korzysta ok. 25 000
osób.
b. Działalność Boiska Orlik 2012 – zatrudnienie dwóch instruktorów
z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – w programie bierze udział kilka
tysięcy uczestników zajęć w skali roku. Organizacja wielu turniejów piłki
nożnej, koszykówki, streetballa, siatkówki na Orliku m.in. turnieje otwarcia
i zamknięcia sezonu, turnieje w trakcie majówki, turnieje z okazji Dnia
Dziecka, Dni Niemodlina itd., organizacja zajęć treningowych dla
niezrzeszonych, pomoc w organizacji zajęć treningowych dla klubów: MKS
Sokół Niemodlin, Skalnik Gracze, Funball Niemodlin i UKS Jedynka
Niemodlin. Współpraca ze szkołami PSP Nr 1 i Zespołem Szkół w organizacji
zajęć lekcyjnych w. f. na Orliku. Z Boiska Orlik rocznie korzysta ok. 30 000
osób.
c. Działalność hali widowiskowo sportowej – bezpłatne korzystanie z obiektu
przez szkoły w godz. 8.00 – 15.30. po godz. 15.30 wynajem obiektu przez
kluby sportowe ( Fanball Niemodlin , UKS Jedynka Niemodlin, MKS Sokół
Niemodlin, UKS Sokolik Niemodlin ) oraz grupy zorganizowane z Gminy
Niemodlin . Zajęcia trwają do godz. 22.00 w dni powszednie, a do godz. 20.00
w soboty. Z hali korzystają m. in. kobiety, które odbywają regularne zajęcia
aerobiku dwa razy w tygodniu, zajęcia jogi, zajęcia na trampolinach,
Uniwersytet Trzeciego Wieku, grupa siatkarska dorosłych, dziecięce grupy
Karate i Taekwondo, straż pożarna oraz zorganizowane grupy piłkarskie
amatorów. W hali organizowane są turnieje, we współpracy z klubami tenisa
stołowego, piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Hala jest wykorzystywana
w 90% wszystkich sobót w roku i co najmniej w dwie niedziele w miesiącu.
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Rocznie z obiektu hali sportowej korzysta statystycznie ok. 40 000 osób.
(40 000 wejść).
d. Działalność siłowni i sali fitness (znajdującej się w hali) – doposażenie
w nowy sprzęt – duże obciążenie obydwu obiektów przez młodych ludzi
i dorosłych, szczególnie cieszy spora liczba korzystających. Rocznie korzysta
z tych obiektów ok. 10 000 osób.
e. Działalność Stadionu Miejskiego. Rocznie ze stadionu korzysta ok. 15000
osób.
2. Współpraca z klubami w zakresie wspierania sportu:
a. Udostępnianie stadionu oraz boiska Orlik 2012 dla MKS Sokół Niemodlin i UKS
Jedynka dla prowadzenia treningów i meczy mistrzowskich.
b. Użyczenie stadionu i boiska Orlik 2012 dla Funball Niemodlin dla prowadzenia
treningów i meczy mistrzowskich.
c. Pomoc i wspieranie UKS Jedynka Niemodlin w uzyskaniu dotacji Ministerstwa
Sportu i Turystyki na Powszechną Naukę Pływania uczniów Gminnych Szkół
Podstawowych ( klas III ) i przeprowadzenia programu.
d. Pomoc UKS Jedynka w uzyskaniu środków w ramach programu Szkolny Klub
Sportowy oraz pomoc w realizacji programu.
e. Organizacja obozów sportowych, w okresie ferii zimowych i wakacji letnich oraz
w innych terminach dla klubów koszykarskich i kadry województwa opolskiego,
w ramach tego odpłatny wynajem hali sportowej na zajęcia treningowe.
f. Sierpień 2018 – podpisanie przez Gminę Niemodlin umowy z Polskim Związkiem
Koszykówki na prowadzenie, w oparciu o SP1 w Niemodlinie programu
Ministerstwa Sportu i Turystyki – SMOK ( Szkolny Młodzieżowy Ośrodek
Koszykówki) w ramach którego trenerzy koszykówki prowadzą zajęcia, po dwa
razy w tygodniu z chłopcami klas IV – VI z koszykówki.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej w zakresie działania Ośrodka:
a. Prowadzenie strony internetowej www.osir-niemodlin.pl oraz facebooka OSiR.
b. Przekazywanie informacji o
działalności OSiR na stronę Urzędu oraz
na facebooka OSiR i Niemodlin – miasto i gmina.
c. Współpraca z NTO, Radio Opole w zakresie informowania o najważniejszych
wydarzeniach sportowych.
d. Pozyskiwanie sponsorów dla realizacji największych imprez sportowych, których
organizacja wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Umożliwianie sponsorom
wywieszania reklam na naszych obiektach sportowych.
e. Prowadzenie akcji plakatowych na terenie całej gminy informującej
o najważniejszych wydarzeniach sportowych organizowanych przez OSiR.
4. Organizacja zawodów, turniejów oraz zajęć sportowo rekreacyjnych w 2018 roku:
a. Mistrzostwa Województwa Opolskiego Samorządowców w piłce nożnej.
b. Mistrzostwa Opolszczyzny Sędziów Piłkarskich.
c. IV Niemodlińskie Święto Biegów w tym IV Niemodlińska Dycha i Biegi dzieci
i młodzieży. W biegach dzieci wzięło udział ponad 600 uczestników a w biegu
Niemodlińska Dycha ponad 200 uczestników.
d. Wspieranie zawodów wędkarskich i pokazu gołębi pocztowych.
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e. Kolejna edycja Niemodlińskiej Ligi Futsalu.
f. Współpraca z drużynami ligowymi: piłki nożnej kobiet – Gwiazda Prószków
– organizacja meczy pierwszoligowych w hali sportowej oraz Uni Eco Opole
– siatkówka kobiet – organizacja w hali treningów i meczy mistrzowskich
pierwszoligowych oraz, z AZS Politechnika Opolska, organizacja meczu II Ligi
Koszykówki mężczyzn.
g. Współorganizacja Olimpiady Przedszkolaków i Balu Przedszkolaka w hali
sportowej.
h. Organizacja Imprez Sportowych Objętych Patronatem Burmistrza Niemodlina
organizowanych przez OSiR.
i. Organizacja Memoriału Leszka Opałacza meczu pokazowego siatkówki mężczyzn
z udziałem drużyny ZAKSA Kędzierzyn- Koźle.
j. Współorganizacja z O.K. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
5. Organizacja i prowadzenie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych sekcjach
sportowych, w ramach programów antyalkoholowych:
a. Szkolenie dzieci w sekcji piłki nożnej – dwa razy w tygodniu, w zajęciach
uczestniczy ok. 20 chłopców.
b. Szkolenie dzieci w sekcji siatkówki – zajęcia odbywają się w Niemodlinie dwa
razy w tygodniu – uczestniczy w nich regularnie ok. 60 dziewczynek.
c. Szkolenie dzieci w sekcji koszykówki – zajęcia odbywają się w czterech grupach
wiekowych, trzy razy w tygodniu, regularnie uczestniczy w nich ok. 60 chłopców.
d. Szkolenie dzieci w sekcji tenisa stołowego – zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu.
e. Wsparcie szkoleniowe klubów sportowych: UKS Jedynki Niemodlin, MKS Sokół
Niemodlin, współorganizacja zawodów ligowych i turniejów towarzyskich.
f. Współpraca z UKS Sokolik w szkoleniu młodych tenisistów i tenisistek, zajęcia
odbywają się w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu, w organizacji Turniejów
Kwalifikacyjnych, Turniejów Amatorów, Memoriału Andrzeja Grubby oraz
udostępnianiu sprzętu sportowego do uprawiania tenisa stołowego.
g. Bardzo ważną sprawą dla Niemodlińskiego Sportu dzieci i młodzieży jest
utworzenie w PSP 1 klas sportowych w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt
i piłka koszykowa chłopców – aktualnie klasy sportowe działają na poziomie IV,
V i VI klasy.
h. Wrzesień 2018 przejęcie sekcji piłki nożnej, w ramach Fun Ball przez UKS
Jedynka Niemodlin – udział dzieci z gminnych przedszkoli i zajęcia w oparciu
o boisko Orlik 2012 i halę sportową. Deklaracja współpracy w szkoleniu piłki
nożnej dzieci i młodzieży trzech instytucji: Fun Ball, UKS Jedynka Niemodlin
i MKS Sokół Niemodlin.
i. Współorganizacja wraz z SZS zawodów w ramach kalendarza imprez sportowych
na dany rok – koordynacja przez koordynatora sportu szkolnego. W hali i na
Orliku odbywa się wiele zawodów szkolnych na szczeblu gminnym, powiatowym,
półfinału i finału wojewódzkiego w różnych dyscyplinach sportu t.j. halowa piłka
nożna, siatkówka i koszykówka oraz półfinałów wojewódzkich i finałów
wojewódzkich w unihokeju i tenisie stołowym, dwa ognie, gry i zabawy – Mały
Olimpijczyk.
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Na terenie Gminy Niemodlin działają kluby sportowe, które otrzymały dotację
na działalność statutową. Całość dokumentacji związanej z obsługą projektu prowadzona jest
przez pracownika OSiR. Kluby sportowe w roku 2018 otrzymały dotację w kwotach:
1. UKS Jedynka Niemodlin – 36 000 zł
2. UKS Sokolik Niemodlin – 20 000 zł
3. LKS Skalnik Gracze
- 63 000 zł
4. MKS Sokół Niemodlin - 51 000 zł
Razem 170 000 zł
W listopadzie 2015 r. na podstawie Zarządzenia Burmistrz Niemodlina nr IV/37/15 z 08.
kwietnia 2015, powołano Radę Sportu Gminy Niemodlin, która jest ciałem doradczym w
sprawach sportu, kultury fizycznej, rekreacji i turystyki dla Burmistrz Niemodlina. Podczas
spotkań Rady, dyskutowano o sprawach sportu i kultury fizycznej i jej przyszłości w Gminie
Niemodlin oraz omówiono wnioski klubów sportowych o dotację w poszczególnych latach.
W jednym ze spotkań udział wziął wiceminister sportu Pan Jan Widera.
6. Zatrudnienie:
W Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych jest 6 osób na pełnym etacie, w tym trzy
etaty pracowników biurowych i dwie osoby na jedną drugą etatu. Ponadto zawierane są
umowy na czas określony (sezonowo na czas przygotowania i działalności basenu
kąpielowego) lub na wykonanie konkretnych zadań ( sprzedaż biletów na basen, prowadzenie
dużych imprez sportowych ). Ośrodek korzysta również z możliwości oferowanych przez
Państwo współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy, Funduszem Rozwoju Kultury
Fizycznej i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
7. Ośrodek Kultury im. Agnieszki Osieckiej
Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej (od 1 stycznia 2019 r.) jest
instytucją kultury powołaną uchwałą Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2000r.
(numer w Rejestrze Instytucji Kultury pod poz. 1, prowadzonym przez Burmistrza
Niemodlina).
Ośrodek Kultury w Niemodlinie jest instytucją powołaną do prowadzenia działalności
kulturalnej i promocji twórczości artystycznej. Placówka zajmuje się edukacją artystyczną
dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwijaniem ich zainteresowań i uzdolnień oraz
upowszechnianiem kultury. Do zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności
organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, tworzenie warunków dla rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań oraz rozbudzanie i zaspokajanie
zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Niemodlin.
Stałe formy działalności statutowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie to: zajęcia
muzyczne – Studio Piosenki (emisja głosu, interpretacja piosenki), zajęcia taneczne, zajęcia
teatralne, zajęcia plastyczne, próby zespołów wokalnych, nauka gry na instrumentach, zajęcia
z akompaniatorem (Scena Muzyczna).
Poniższy wykaz dotyczy ilości osób stale uczestniczących w zajęciach w Ośrodku
Kultury.
1. Zajęcia taneczne RYTMIX – 90
2. Zajęcia teatralne - 21
3. Nauka gry na instrumentach - 14
4. Zespół wokalny – 26
5. Zajęcia plastyczne – 51
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6. Zajęcia wokalne (Studio Piosenki, Scena Muzyczna) – 28
7. Uniwersytet Trzeciego Wieku – 100
8. Rytmika (do czerwca 2018 r.) - 40
RAZEM – 330 + 40 Rytmika = 370 osób
Inne zadania realizowane przez Ośrodek Kultury w dziedzinie działalności kulturalnej
to organizacja imprez lokalnych, państwowych, plenerowych, opracowanie scenariuszy,
przygotowanie plakatów, prowadzenie konferansjerki, kolportaż plakatów, obsługa
techniczna i medialna wydarzeń.
Do stałych, realizowanych cyklicznie, form programowych realizowanych przez
Ośrodek należą m.in.: Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej
„Oceany” i Święto Karpia (Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik”,
„Mały Karpik”, „Polsko-Czeski Konkurs Kulinarny na Potrawę z Ryb”).
Ośrodek Kultury wspiera także działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który
ma swoją siedzibę w budynku OK. W ramach współpracy Ośrodek udostępnia słuchaczom
UTW swoje pomieszczenia, promuje jego działania, zapewnia pomoc techniczną
i merytoryczną – m.in. instruktorzy OK prowadzą zajęcia teatralne i muzyczne dla seniorów.
Ośrodek Kultury w Niemodlinie to centrum, w którym rozwijają się wszelkie formy
aktywności artystycznej: wystawy, koncerty, warsztaty, występy kabaretów, przeglądy,
promocje książek, konferencje i spotkania organizowane dla mieszkańców oraz z ich
udziałem. W obiekcie Ośrodka Kultury odbywa się ponadto wiele imprez organizowanych
przez szkoły, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, m.in. akademie szkolne,
przedstawienia teatralne dla szkół oraz programy profilaktyczne, podczas których pracownicy
Ośrodka sprawują opiekę merytoryczną oraz służą pomocą techniczną.
Ośrodek Kultury w Niemodlinie dysponuje salą widowiskową na 283 miejsca,
wyposażoną w profesjonalny sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy, ekran, projektor
multimedialny i fortepian cyfrowy, salą konferencyjną na 80 miejsc, wyposażoną
w nagłośnienie, ekran, projektor multimedialny i fortepian cyfrowy. W Ośrodku Kultury
znajduje się również studio nagrań.
W budynku Ośrodka Kultury odbywają się wszystkie imprezy kulturalne, zarówno
o charakterze lokalnym, jak ogólnopolskim i międzynarodowym. Ośrodek stanowi centrum
życia kulturowego całej Gminy Niemodlin, a z jego oferty programowej korzysta w roku
kilka tysięcy osób, w tym również mieszkańcy gmin sąsiednich.
Ośrodek Kultury w Niemodlinie jest instytucją kultury działającą na terenie gminy
Niemodlin. Zatrudnienia: dyrektor (etat), główny księgowy (3/4 etatu), spec. ds. obsługi
urządzeń akustycznych i organizacji imprez (1/2 etatu), spec. ds. promocji (etat), spec.
ds. kadrowo-administracyjnych (etat), instruktor plastyki (etat), instruktor muzyki (1/2 etatu)
oraz 2 pracowników gospodarczych (2 etaty).
W ramach realizacji form programowych Ośrodek Kultury w Niemodlinie w 2018 r.
zorganizował następujące imprezy kulturalne:
 premiera przedstawienia grupy teatralnej dorosłych Ośrodka Kultury „Spółka z o.o.”,
 premiera przedstawienia „Bajka o szczęściu” w wykonaniu młodzieżowej grupy
teatralnej Ośrodka Kultury,
 podsumowanie zajęć tanecznych zespołów Rytmix,
 Dni Gminy Niemodlin,
 udział w VIII Wojewódzkim Święcie Karpia oPolskiego,
 zawody wędkarskie dla kobiet na zalewie Ścinawy Niemodlińskiej,
 dwa międzypokoleniowe warsztaty kulinarne „Przyrządźmy razem rybę”,
31



II pokaz przedstawienia „Bajka o szczęściu” w wykonaniu młodzieżowej grupy
teatralnej Ośrodka Kultury na Zamku w Niemodlinie w ramach Europejskich Dni
Kultury 2018,
 Gala Złotego Sokoła 2018,
 koncert Janusza Radka „Tak to sobie wyobrażam 1918.2018.PL”,
 X Polsko-Czeski Konkurs Kulinarny na Potrawę z Ryb 2018,
 Święto Karpia 2018 / Carp Festival,
 występ kabaretu Ciach,
 Przedstawienie teatralne „Przygody Petry Gynt”,
 II pokaz przedstawienia grupy teatralnej dorosłych Ośrodka Kultury „Spółka z o.o.”,
 XVI Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego KARPIK 2018,
 Mały Karpik 2018
 projekcje filmowe Opolskiego Kina Objazdowego,
 kontynuacja współpracy z Uniwersytetem III Wieku.
Ośrodek Kultury w ramach działalności statutowej prowadził i organizował zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych:
 zajęcia muzyczne – Studio Piosenki dla grupy wiekowej: szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe - emisja głosu, interpretacja piosenki,
 praca z akompaniatorem – Scena Muzyczna (zajęcia dla wokalistów),
 zajęcia taneczne zespołu Rytmix w grupach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie
szkół podstawowych, młodzież ,
 zajęcia teatralne dla grup wiekowych: szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz dla
dorosłych,
 zajęcia plastyczne,
 zespół wokalny Piąty Bieg,
 nauka gry na instrumentach (gitara, fortepian, keyboard),
W ramach promocji wychowankowie i zespoły Ośrodka Kultury reprezentowali
instytucję na konkursach muzycznych, tanecznych, plastycznych, podczas których odnosili
liczne sukcesy na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Szczegółowe
informacje o laureatach i osiągnięciach zamieszczone są na stronie internetowej Ośrodka
Kultury.
Wśród innych sukcesów i działań Ośrodka Kultury warto wymienić:
Trzy pozytywnie ocenione przez Radę Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
„Opolszczyzna” wnioski złożone przez Ośrodek Kultury w ramach naboru Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020), które otrzymały potrzebną ilość
punktów i zostały wybrane do dofinansowania:
 „Święto Karpia 2018 / Carp Festival” – przyznana kwota wsparcia w wysokości
59 756zł,
 „Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną fasadę świetlną oraz
system sygnalizacji pożaru” – przyznana kwota wsparcia w wysokości 100 664 zł,
 „Wyposażenie Ośrodka Kultury w multimedialną przestrzeń wystawienniczą
z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” - przyznana kwota wsparcia
w wysokości 68 337 zł.
Inne zadania realizowane przez Ośrodek Kultury w dziedzinie organizacji działalności
kulturalnej: współpraca z przedszkolami i szkołami Gminy Niemodlin, stowarzyszeniami,
organizacja imprez lokalnych, opracowanie scenariuszy, przygotowanie plakatów, zaproszeń,
prowadzenie konferansjerki, kolportaż plakatów, zaproszeń. Działalność muzyczną
prowadziło także studio Ośrodka.
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Istotnym elementem działalności Ośrodka Kultury jest współpraca
z Niemodlińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku polegająca m.in. na:
 prowadzeniu zajęć teatralnych seniorów przez instruktora OK,
 prowadzeniu zajęć wokalnych seniorów przez instruktora OK,
 prowadzeniu zespołu Piąty Bieg przez instruktora OK.
Wśród największych imprez kulturalnych organizowanych przez Ośrodek
Kultury w Niemodlinie w 2018 r. można wymienić:
1. Dni Gminy Niemodlin połączone z Dożynkami Gminnymi w Piotrowej
2. Święto Karpia 2018 / Carp Festival
W ramach Święta Karpia wykonany został mural na drugiej ścianie dawnego amfiteatru
koło Ośrodka Kultury. Wykonał go Konrad „Mehes” Kowal - artysta, który w zeszłym roku
stworzył pierwszy malunek, a na swoim koncie ma szereg realizacji zarówno w Polsce, jak
i za granicą. W kraju współtworzył m.in.: mural upamiętniający 750-lecie lokacji miasta
Krakowa. Mural nawiązuje do Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego
„Karpik”, który od 16 lat jest organizowany przez Ośrodek Kultury. Promuje również lokalny
produkt - karpia niemodlińskiego.
Projekt Święto Karpia 2018 / Carp Festival był współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020.
8. OŚWIATA i WYCHOWANIE
Gmina Niemodlin jest organem prowadzącym dla 3 przedszkoli, 4 szkół podstawowych,
w tym jednej z oddziałem przedszkolnym oraz dla Publicznego Gimnazjum w Graczach. Dwa
przedszkola oraz dwie szkoły podstawowe zlokalizowane są w mieście, jedno przedszkole oraz dwie
szkoły podstawowe i gimnazjum zlokalizowane są na wsiach – w Rogach i Graczach.
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Jednostka

Publiczne
Przedszkole Nr 1
w Niemodlinie
Publiczne
Przedszkole Nr 2
w Niemodlinie
Publiczne
Przedszkole w
Graczach
Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Niemodlinie

liczba
oddziałów

liczba
wychowanków

liczba
zatrudnionych
nauczycieli

liczba
zatrudnionych
pracowników
administracji i
obsługi

6

141

14

14

5

122

15

14

4

83

12

10

23

495

53

9
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Szkoła
Podstawowa Nr 2
w Niemodlinie
Szkoła
Podstawowa w
Graczach
Szkoła Podstawowa
w Rogach

Publiczne
Gimnazjum w
Graczach
OGÓŁEM

8

115

24

8

12

211

32

2

w tym 1 oddział
przedszkolny przy
SP

72

21

6

1

25

16

6

68

1 264

187

69

9

Szczegółowe informacje zawarte są w raporcie o stanie realizacji zadań oświatowych, który
w terminie do dnia 31 października każdego roku przedstawiany jest Radzie Miejskiej.
Nadto na terenie Gminy Niemodlin funkcjonują:
1) dwie publiczne jednostki systemu oświaty:
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich im. św. Jana Pawła II w Grabinie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół Katolickich w Częstochowie.
W szkole tej funkcjonuje 11 oddziałów – w tym 3 oddziały przedszkolne przy SP,

 Zespół Szkół w Niemodlinie prowadzony przez Powiat Opolski.
W szkole tej funkcjonuje:
a) Publiczne Gimnazjum,
b) Liceum Ogólnokształcące,
c) Branżowa Szkoła I stopnia / Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
2) cztery niepubliczne jednostki:

Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe „Dinolandia”,

Żłobek Niepubliczny Akademia Małego Sportowca „Dinolandia”,

Niepubliczne Tatusiowe Przedszkole,

Niepubliczny Tatusiowy Żłobek.

Finanse oświaty
Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu
terytorialnego. Źródła ich pochodzenia to subwencja oświatowa, dotacje i środki własne gminy.
Najważniejszym zrealizowanym zadaniem gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie
środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi, realizację zadań pozaszkolnych, tj.: prowadzenie świetlic,
stołówek szkolnych, dowożenie uczniów oraz eksploatację budynków, w których realizowane
są zadania statutowe.
W roku 2018 Gmina Niemodlin otrzymała:
1) subwencję oświatową w wysokości: 8 128 140,00 zł
2) dotację przedszkolną, dotację podręcznikową, wsparcie finansowe w ramach rządowych
programów „Wyprawka szkolna” i „Aktywna tablica” w łącznej wysokości: 583 513,03zł.
W roku 2018 Gmina Niemodlin poniosła wydatki na:
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1) prowadzenie i opiekę przedszkolną w wysokości: 4 213 615,79 zł
2) prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości: 9 795 142,65 zł
3) udzielania dotacji dla:
a) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi SPSK w Grabinie w wysokości:
1 160 112,63 zł,
b) niepublicznych przedszkoli w wysokości: 310 213,93 zł
c) niepublicznych żłobków w wysokości: 5 700,00 zł.

Akty prawne
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. głównie w wyniku zmian przepisów prawa
oświatowego oraz bieżącej realizacji zadań oświatowych niezbędne było podjęcie nowych
uchwał i zarządzeń, w tym:
1) 6 uchwał Rady Miejskiej w Niemodlinie, tj. w sprawie:
a) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych,
b) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki
kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć:
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych,
c) określenia czasu bezpłatnego nauczania oraz wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego,
d) zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Niemodlin
i nadania jej statutu,
e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
jednostek oświatowych, działających na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania,
f) wysokości i zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów
prowadzących żłobki na terenie Gminy Niemodlin;
2) 16 zarządzeń Burmistrza Niemodlina, tj. w sprawie:
a) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Gminy Niemodlin na rok 2018,
b) określenia
terminów
przeprowadzania
postępowania
rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do
jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin,
c) sposobu kwalifikowania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
d) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Rogach,
e) powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rogach,
f) powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego (x 5),
g) powierzenia stanowiska dyrektora szkoły (x 2),
h) wyznaczenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
zastępców dyrektorów szkół i przedszkoli na czas ich nieobecności,
i) ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
j) powołania komisji przetargowej (x 2).
Wszystkie uchwały i zarządzenia są na bieżąco realizowane.
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9. PORZĄDEK i BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Realizacja zadań wykonywanych przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
UM w Niemodlinie, to m.in.:
Corocznie opracowywana zbiorcza informacja z zakresu porządku i bezpieczeństwa
publicznego w Gminie Niemodlin, która dotyczy roku poprzedniego oraz ewentualnych
założeń do działalności w roku następnym. Informacja obejmuje opracowania w tym zakresie
realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komendę
Miejską Policji /Komisariat Policji w Niemodlinie/ w Opolu, Straż Miejską w Niemodlinie.
Ostatnia informacja w postaci zbiorczego zestawienia na podstawie danych podmiotów wyżej
wymienionych opracowana została 21 maja 2018r. i przesłana do zapoznania się radnym
Rady Miejskiej. Na sesji Rady Miejskiej w m-cu czerwcu 2018r. została przyjęta przez
Radnych.
W sprawie dotyczących zaistniałych zdarzeń w 2018r. informacja zostanie
opracowana do 31 maja 2019r. i przedstawiona zostanie radnym zgodnie z planem pracy
Rady Miejskiej w Niemodlinie w m-cu wrześniu 2019r.
Każdego roku w oparciu o obwieszczenie Wojewody Opolskiego organizowana jest
kwalifikacja wojskowa. W roku 2018 odbyła się ona w m-cu marcu. Przed Powiatową
Komisją Lekarską Nr 2 w Opolu z Gminy Niemodlin stawiły się 83 osoby, w tym 3 kobiety.
Na komisji orzekany jest stan zdrowia oraz kategoria wojskowa.
Ponadto każdego roku Gmina realizuje świadczenia obronne osobiste i rzeczowe.
Odbywa się to na podstawie wniosków WKU. W roku 2018: wydano 12 decyzji (wraz
z zawiadomieniami i wezwaniami do decyzji) do świadczeń rzeczowych, oraz 8 decyzji
(wraz z zawiadomieniami i wezwaniami) do świadczeń osobistych.
Jednocześnie należy wspomnieć, że osoby - głownie pracownicy Urzędu i jednostek
organizacyjnych Gminy biorą obowiązkowo udział corocznie w ćwiczeniach i szkoleniach
obronnych oraz z zakresu zarządzania kryzysowego. Szkolenia i ćwiczenia te organizowane
są przez Starostwo Powiatowe w Opolu oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego OUW.
Zadania realizowane prze Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Niemodlin.
Ochotnicze straże pożarne oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
RP funkcjonują jako stowarzyszenia na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo
o stowarzyszeniach. Jako stowarzyszenia jednostki OSP działają na podstawie swoich
statutów, w których wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej wymagają
uzgodnienia: w przypadku OSP - z komendantem powiatowym / miejskim Państwowej Straży
Pożarnej właściwym ze względu na teren działania, natomiast w przypadku Związku OSP RP
- z Komendantem Głównym PSP.
Na terenie gminy Niemodlin działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP
Gracze, OSP Grabin, OSP Krasna Góra, OSP Grodziec, OSP Rogi oraz 1 jednostka
Zakładowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Graczach.
Dwie jednostki OSP – Gracze i Grabin – zostały włączone do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Bardzo dobre usytuowanie jednostek systemowych pozwala
na realizację ważnych pomocniczych zadań ratowniczych dla Jednostki RatowniczoGaśniczej Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie (jednostka działająca w strukturze Komendy
Miejskiej PSP w Opolu).
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Na potrzeby jednostki OSP w Krasnej Górze Gmina pozyskała działkę budowlaną pod
budowę remizy strażackiej oraz opracowana została dokumentacja na budowę remizy.
W jednostkach OSP działa aktywnie 80 strażaków-ochotników posiadających przeszkolenie
i uprawnienia do uczestnictwa w akacjach ratowniczych, ponadto jest 70 strażakówochotników (druhów honorowych, druhów wspomagających działania jednostek – są to
strażacy nie posiadający uprawnień do działań ratowniczych – wykonują oni prace
porządkowe, remontowe itp.).
Stan wyposażenia jednostek w wozy bojowe przedstawia się następująco:
Lp.

Jednostka

Rodzaj

Marka

1 ZOSP Gracze

Samochód pożarniczy

2 OSP Gracze

Samochód pożarniczy Jelcz 005 – Star 244
gaśniczy średni 1995 OPO 1U45
sekcja 6 osobowa
Samochód pożarniczy Steyr OPO6X85
gaśniczy średni 1990
sekcja 9 osobowa
Samochód pożarniczy Ford Transit
lekki 2002
OPO18667
sekcja 9 osobowa

3 OSP Grabin

Samochód pożarniczy Steyr OPOFH30
gaśniczy średni 1997
sekcja 3 osobowa
Samochód pożarniczy Daimler Benz
gaśniczy średni 1974 OPO8VS2
sekcja 6 osobowa
Przyczepka 1976

4 OSP Grodziec

STA PW6 OPO3Y57

Samochód pożarniczy Star 200 OPOU293
gaśniczy średni 1984
sekcja 8 osobowa
Samochód pożarniczy Renault OPO6X24
gaśniczy średni 1991
sekcja 9 osobowa

5 OSP Krasna Góra

Samochód pożarniczy
gaśniczy średni 1987
sekcja 6 osobowa
Samochód pożarniczy
lekki 1993
sekcja 6 osobowa

Daimler Benz
OPO20663

Volkswagen Transit
OPOHA53
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6 OSP Rogi

Samochód pożarniczy Iveco- Magirus
gaśniczy lekki 1989 OPO1X65
sekcja 9 osobowa

Z wymienionych w tabeli samochodów pozyskano w latach 2015 – 2018 cztery,
w tym, w roku 2018 samochód dla OSP Krasna Góra.
W roku 2018 Gmina Niemodlin pozyskała również z programu Ministerstwa
Sprawiedliwości kwotę ponad 38 220,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie jednostek.
Sprzęt przekazany dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości 2018
Lp.

Jednostka OSP

1

OSP Gracze

Nazwa sprzętu
Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów
WEBER

Razem
2

OSP Rogi

Bosak dielektryczny
Agregat prądotwórczy BENZA

Razem
3
OSP Krasna Góra Defibrylator PHILIPS
Razem
4
OSP Grodziec
Defibrylator PHILIPS
Razem
Zestaw uniwersalnych podpór i klinów PT
1200
Piła ratownicza do szyb klejonych
5
OSP Grabin
GLASS MASTER
Zabezpieczenie poduszki powietrznej
kierowcy i pasażera Airbag Safe 3
Razem
Zestaw ratownictwa medycznego – torba
6
ZOSP Gracze
ratownicza
Razem
OGÓŁEM

Koszt zakupu – w zł.
13 000,00
13 000,00
390,00
2150,00
2540,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
4600,00
1100,00
800,00
6500,00
4180,00
4180,00
38 220,00

W ramach działań ratowniczych jednostki OSP mogą korzystać ze sprzętu zakupionego przez
Gminę Niemodlin, a pozostającego w magazynie ZGKiM /SUW Niemodlin/ - jest to ok. 1500
szt. worków przeciwpowodziowych oraz 5 rękawów przeciwpowodziowych napełnianych
wodą /długość jednego rękawa – 10 m/.
Zestawienie wyjazdów jednostek OSP z Gminy Niemodlin za 2018r. zostanie przedstawione
w informacji, o której mowa wyżej.
Członkowie jednostek OSP z Gminy Niemodlin podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczyli
w 2018 roku w następujących szkoleniach:
– szkolenie podstawowe dla członków OSP - odbyło się w JRG nr 3 w Niemodlinie,
– szkolenie ratownictwa technicznego dla członków OSP – odbyło się w JRG nr 2
w Opolu,
– szkolenie dowódców OSP – odbyło się w JRG nr 3 w Niemodlinie.
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W ramach szkoleń własnych Komendant Miejsko-Gminny OSP O/w Niemodlinie
przeprowadził ćwiczenia pożarnicze na wypadek pożaru w lesie /las Krasna Góra – Grabin/
dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Niemodlin – w szkoleniu uczestniczyło
41 strażaków-ochotników z wszystkich jednostek OSP>
W 2018 roku Wydział Operacyjny Komendy Miejskiej przeprowadził inspekcję
gotowości bojowej w jednostkach OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo
- Gaśniczego /OSP Grabin, OSP Gracze/ – jednostki otrzymały ocenę pozytywną.
Dowództwo JRG 3 PSP przeprowadziło inspekcję pozostałych jednostek /OSP Grodziec,
OSP Krasna Góra, OSP Rogi/, które również otrzymały ocenę pozytywną
10. GOSPODARKA ODPADAMI
Gospodarka odpadami ciekłymi
Na terenie Gminy Niemodlin do końca 2018 roku były dwie Oczyszczalnie Ścieków
pierwsza w Gościejowicach Małych druga w Graczach. Oczyszczalnia Ścieków w Graczach
ze względu na techniczne wyeksploatowanie oraz uwarunkowania środowiskowe i koszty
eksploatacyjne została wyłączona z eksploatacji po uruchomieniu w Graczach przepompowni
ścieków w dniu 31.12.2018 r.
Gospodarka odpadami na OŚ polega na odwadnianiu osadu na prasie taśmowej oraz
higienizacji (wapnowaniu). Ustabilizowany osad ściekowy, skratki i piasek są czasowo
magazynowane na OŚ, a następnie wywożone na składowisko odpadów w Opolu. W związku
z podłączeniem do OŚ kolejnych dostawców ścieków z miejscowości Piotrowa i Gracze oraz
ograniczonymi możliwościami objętościowego i czasowego składowania odpadów na OŚ
istnieje konieczność wywozu zwiększonej ilości odpadów w roku 2019. Na oczyszczalni
ścieków w Gościejowicach Małych znajdują się dwa SBR (sekwencyjne biologiczne
reaktory). Planowana jest modernizacja tej oczyszczalni - między innymi budowa trzeciego
SBR oraz zbiornika uśredniającego ścieki dowożone. W roku 2018 napływających ścieków
na oczyszczalnie ścieków oraz dowożonych beczkowozami było 520 662 m³ natomiast
odpływających 496 262 m³. Średnie roczne stopnie redukcji poszczególnych wskaźników
zanieczyszczenia wynosiły: BZT₅ - 96%, ChZTCr - 90%, zawiesina – 94%, fosfor ogólny –
90%, azot ogólny – 81%.
Gospodarka odpadami stałymi
Na koniec roku 2018 było 2 706 aktywnych kart opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami 2 513 gospodarstw zbiera odpady
w sposób selektywny, a 193 gospodarstwa nie segregują odpadów komunalnych.
Łączna ilość odebranych i zebranych odpadów komunalnych w 2018 z terenu
Gminy Niemodlin wynosi 3206,932 Mg, w tym segregowane 1 384,392 Mg.
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2018 roku
wyniosły 1 300 798 zł. Zaległości z tego tytułu wyniosły 162 090 zł.
W 2018 roku wystawiono 576 upomnień dla osób zalegających z opłatą za wywóz śmieci.
Ponadto prowadzono 260 postępowań egzekucyjnych w celu przymusowego ściągnięcia
zaległych opłat.
Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rogi w 2018 r.
 Gmina Niemodlin ma zawartą umowę na monitoring nieczynnego składowiska
odpadów w Rogach.
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Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Na koniec 2018 r. w prowadzonym rejestrze zgłoszonych było 165 przydomowych
oczyszczalni. W latach 2017-2018 Gmina Niemodlin udzieliła dofinansowania budowy
7 przydomowych oczyszczalni, w tym w 2018r – 3 przydomowych oczyszczalni.
11. OCHRONA ZDROWIA
1.

Działalność Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie jest podmiotem leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod
numerem księgi rejestrowej 000000009851.
Zakład posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000077539.
Od 2011 roku SZOZ w Niemodlinie posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO
9001:2015 obejmujący :
- świadczenie usług opiekuńczo- leczniczo-pielęgnacyjnych nad osobami przewlekle
i obłożnie chorymi,
- działalność fizjoterapeutyczną,
- ortopedię i traumatologię ambulatoryjną,
- promocję zdrowia.
Działalność medyczna SZOZ-u obejmuje :
 stacjonarną długoterminową opiekę medyczną w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym
z kontraktem z NFZ na 62 łóżkach, w tym 3 łóżka na opiekę długoterminową dla
pacjentów wentylowanych mechanicznie. W 2018 roku w lecznictwie zamkniętym
w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym przebywało 156 pacjentów.
Zatrudnienie: 7 lekarzy konsultantów specjalistów, 13 pielęgniarek, 1 ratownik
medyczny, 9 opiekunów medycznych, 6 fizjoterapeutów, logopeda, terapeuta
zajęciowy, psycholog;
 specjalistyczną ambulatoryjną opiekę medyczną w Poradni Chirurgii Urazowo
Ortopedycznej na podstawie kontraktu z NFZ. W 2018 odnotowano 3353 wizyt
w poradni ortopedycznej.

Zatrudnienie: 2 lekarzy specjalistów ortopedów, 1 pielęgniarka;
 fizjoterapię ambulatoryjną w Gabinecie Fizjoterapii Ambulatoryjnej, od 1 maja 2019
roku kontrakt z NFZ w nowych wyremontowanych pomieszczeniach – wcześniej
świadczenia komercyjne.
Planowane zatrudnienie: 2 fizjoterapeutów.
Zatrudnienie: stan na 31 grudnia 2018 r.
 pracownicy – 40 osób ( 37,70 etatów ),
 inne formy zatrudnienia – 14 osób (personel medyczny).
Umowy z podwykonawcami w zakresie:
 żywienia pacjentów w ZOL,
 sprzątania pomieszczeń,
 transportu medycznego specjalistycznego i sanitarnego,
 diagnostyki laboratoryjnej, rtg, usg, densytometrii,
 leczenia żywieniowego.
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W 2018 roku realizowany był projekt pn. „Rewitalizacja Obiektu Samorządowego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie – podniesienie standardu i wzbogacenie
wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących względem osób zależnych,
w tym chorych, starszych i niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej X:
Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych
Planów Rewitalizacji, do którego przyznane zostało dofinansowanie.
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 5 025 656,01 zł. w tym:
środki z budżetu Gminy – 920 000, 00 zł,
środki Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej (własne) - 336 414,00 zł
oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPOWO- 3 769 242,01 zł.
Dofinansowanie obejmowało prace remontowo – modernizacyjne obiektów SZOZ, szkolenie
pracowników, zakup sprzętu i wyposażenia oraz promocję.
W 2019 roku przeprowadzane są odbiory techniczne i rozliczenie projektu.
W wyniku przeprowadzonej rewitalizacji obiektu zostały wykonane m.in. następujące
przedsięwzięcia:
- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z częściową wymianą okien,
- montaż nowej windy,
- nowe pomieszczenia kotłowni wraz z wymianą kotłów i instalacją baterii słonecznych,
- nowe instalacje wodne i kanalizacyjne oraz ciepłej wody,
- wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń oraz szereg prac ogólnobudowlanych.
Przeprowadzone prace umożliwią zwiększenie liczby przyjmowanych pacjentów oraz
polepszenie komfortu pobytu pacjentów objętych długoterminową stacjonarną opieką
medyczną, podniesienie standardu usług opiekuńczych i aktywizujących wobec osób chorych
i niepełnosprawnych, uzyskanie efektu ekologicznego i oszczędności w zakresie zużywanej
energii na ogrzanie pomieszczeń i ciepłej wody oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury
do obowiązujących standardów leczniczych i wymogów technicznych i prawnych.
12. Inwestycje
W 2018 roku kontynuowano zadania związane z modernizacją i rozbudową systemu
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Prowadzono również prace związane
z modernizacją Ośrodka Kultury oraz rozbudową infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Duże
nakłady finansowe przeznaczone były kolejny rok na przebudowę dróg gminnych.
Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji zamieszczony jest w sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2018 rok.
Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015 – 2025
Informacja, w sprawie wykonania strategii w formie tabeli - Kluczowe projekty
inwestycyjne, na której naniesiono dane o stopniu realizacji wytypowanych w 2015 roku,
strategicznych inwestycji gminy została przyjęta na sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie dnia
25 lutego 2019 roku.
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procesy demograficzne w latach 2016--2018

urodzenia

zgony

zameldowania

wymeldowania

Stan na
31.12.

2016

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

60

59

48

67

120

107

146

159

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

21

39

26

33

25

70
2017

71

23

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

26

41

69

51

62

45

83

63

83

76

56

88

132

125

150

178

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

29

41

31

40

21

25

35

53

61

71

67

58

96

54

101

77

67
2018

wieś

69

66

54

136

133

194

148

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

33

34

32

37

28

38

21

33

77

59

68

65

116

78

96

52
42

wiek
0-3

2016

2017

2018

wiek
4-6

wiek
7-15

wiek
16-60

wiek
60 i więcej

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

162

184

175

203

582

606

4004

4159

1678

1238

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

63

99

74

110

76

99

86

117

263

319

282

324

1953

2051

1920

2239

880

798

612

626

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

167

180

159

212

583

576

3935

4096

1739

1273

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

63

104

84

96

68

91

83

129

258

325

251

325

1898

2037

1889

2207

913

826

633

640

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

181

180

153

203

562

599

3848

4003

1781

1337

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

miasto

wieś

74

107

81

99

64

89

78

125

239

323

252

347

1839

2009

1836

2167

945

836

665

672

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 31.12.2016r. – 12.991
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 31.12.2017r. – 12.920
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 31.12.2018r. – 12.847
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