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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 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 2019 obserwujemy w przeciwieństwie do poprzedniego
roku więcej zgonów niż urodzeń. Więcej osób zamieszkuje tereny wiejskie.
Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach wg stanu na dzień
31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:
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L.p.
Miejscowości
1.
Brzęczkowice
2.
Gościejowice
3.
Gościejowice Małe
4.
Góra
5.
Mała Góra
6.
Grabin
7.
Gracze
8.
Grodziec
9.
Grodziec Drugi
10.
Jaczowice
11.
Jakubowice
12.
Krasna Góra
13.
Lipno
14.
Magnuszowice
15.
Magnuszowiczki
16.
Michałówek
17.
Molestowice
18.
Piotrowa
19.
Radoszowice
20.
Rogi
21.
Roszkowice
22.
Rutki
23.
Rzędziwojowice
24.
Sady
25.
Sarny Wielkie
26.
Sosnówka
27.
Szydłowiec Śląski
28.
Tarnica
29.
Tłustoręby
30.
Wydrowice
31.
Niemodlin
Razem

Liczba mieszkańców
56
263
56
127
16
583
1446
211
134
159
155
300
249
331
108
136
102
169
315
178
152
65
222
329
139
132
129
110
144
231
5953
12700

W stosunku do roku 2018 liczba mieszkańców w 2019 roku zmniejszyła się o 147
osoby, to jest o 74 osoby więcej niż w 2018 roku.
Nadal najwięcej mieszkańców znajduje się w przedziale wiekowym 16 – 60 lat.
W tym przedziale znajduje się 7739 osób, ale jest to o 112 osób mniej w stosunku do 2018
roku. Zmniejszyła się również liczba osób starszych – powyżej 60 lat. Na koniec 2019 roku
zameldowanych było 2976 osób i jest to o 142 osób mniej w stosunku do 2018 roku.
Natomiast zwiększyła się liczba dzieci w przedziale wiekowym 0-3 lata z 361 do 479
to jest wzrost o 118 dzieci. Na porównywalnym poziomie znajduje się liczba osób
w przedziale 4 – 6 lat – 355 w stosunku do 356 osób w 2018 roku i w wieku 7 – 15 lat – 1151
do 1 161 osób w 2018 roku. Biorąc pod uwagę, że zmniejszyła się liczba urodzeń należałoby
stwierdzić, że na terenie Gminy Niemodlin zamieszkało wiele rodzin z małymi dziećmi.
Dane te są podstawą do planowania zadań strategicznych, zrównoważonego rozwoju
i kreowania polityki społecznej w Gminie Niemodlin.
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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,
 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
(do 31.08.2019r.).
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
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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

Część druga
1. DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – strefa ekonomiczna
Strefa ekonomiczna na terenie Gminy Niemodlin powstała w 2014 roku w skutek
podpisania umowy pomiędzy Gminą Niemodlin, a Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną
„INVEST-PARK” spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. Obecnie tereny inwestycyjne
objęte Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną znajdują się w Generatorze Ofert Inwestycyjnych
Polskiej Agencji Inwestycji Handlu „PAIH”, zaktualizowane w 2019 roku.
Na teren sąsiadujący ze strefą, dla którego ustanowiona została służebność przejazdu
przez teren strefy inwestor uzyskał pozwolenie na budowę na zaplanowana inwestycję.
W roku 2019 aktywnych kart podatników będących:
- osobami prawnymi opłacających podatki gminne było 196, w tym:
podatek od nieruchomości – 140,
podatek rolny – 42,
podatek leśny – 14.
- osobami fizycznymi opłacających podatki gminne było 5175
podatek od nieruchomości – 4460,
podatek rolny – 2650,
podatek leśny – 117.






Od 01 stycznia 2012 r. rejestr działalności gospodarczej osób fizycznych prowadzony
jest na poziomie Ministerstwa właściwego do spraw gospodarki. 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 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie przekształcone zostały 564
wnioski, z czego dotyczyły one: 78 – założenia działalności, 326 - zmiany danych wpisu,
72 - zawieszenia działalności, 36 – wznowienia działalności, 18 – 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
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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 31.12.2019 r. zgodnie z danymi z GUS-u przedstawia
się następująco:
podmioty gospodarki narodowej ogółem
1549
sektor publiczny - ogółem
52
sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa
17
budżetowego
sektor publiczny - przedsiębiorstwa państwowe
0
sektor publiczny - spółki handlowe
1
sektor publiczny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
0
sektor prywatny - ogółem
1497
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
1171
sektor prywatny - spółki handlowe
67
sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
4
sektor prywatny - spółdzielnie
7
sektor prywatny- fundacje
5
sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne
44
Źródło: https:// bdl.stat.gov.pl (Podmioty w rejestrze REGON z gminy Niemodlin wg
sektorów własnościowych).

2. GOSPODARKA KOMUNALNA
1. Drogi
Na terenie Gminy Niemodlin znajdują się 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 2019 roku
było:
 rozpoczęcie budowy obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46,
 remont chodnika w Graczach ul. Kręta,
 budowa chodnika w Grabinie ul. Nyska.
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 2019 w wysokości 130 000,00 zł
zostały wykorzystane w wysokości 129 999,78 zł na realizacje zadań określonych w w/w
porozumieniu.
W zarządzie Gminy Niemodlin pozostają drogi gminne publiczne o długości około 27 km
oraz drogi wewnętrzne. W ramach bieżącego utrzymania dróg prowadzone były następujące
zadania:
 remonty dróg asfaltem na zimno ok 35 m2,
 remonty dróg asfaltem na gorąco ok 370 m2,
 remonty dróg gruntowych, na które przeznaczono ok. 1 000 ton tłucznia,
 remonty przepustów drogowych oraz wzmacnianie skarp rowów,
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ścinka poboczy w pasach dróg na odcinku około 360 mb,
cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów w pasie dróg na odcinku około 1 300 mb,
remont wiat przystankowych na terenie gminy w ilości 3 szt., Sarny Wielkie, Grodziec
oraz Niemodlin w obrębie cmentarza,
zmiany organizacji ruchu (w rejonie ulicy Brzeskiej w Niemodlinie, w rejonie ulicy
Chopina w Niemodlinie, w rejonie ulicy Sportowej w Graczach, Kolonia Robotnicza),
naprawy i wymiany znaków drogowych, przeglądy okresowe dróg gminnych oraz
zimowe utrzymanie dróg.

2. Targowisko
Na koniec 2019 roku wynajmowanych było sześć obiektów handlowych. Z tego tytułu
przychody wyniosły 15 901, 32 zł, natomiast poniesione koszty wyniosły 32 744, 35 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 w szalecie 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 „Manhatan”) przy
ul. Drzymały w Niemodlinie, a także z koszy ulicznych na terenie całej Gminy
Niemodlin.
2) Sprzątanie terenów komunalnych oraz usuwaniem odpadów nagromadzonych przy
pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie miasta
Niemodlin.
3) Utrzymanie czystości na chodnikach, placach i drogach wewnątrzosiedlowych przy
budynkach administrowanych przez ZGKiM w Niemodlinie zarówno w okresie letnim jak
i zimowym.
4) Utrzymanie komunalnych terenów zielonych między innymi koszenie trawy na terenach
o łącznej powierzchni 122.094,62 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, utrzymanie zrekultywowanego terenu przy
ul. Zamkowej, 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.
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W 2019 r. na terenie Gminy Niemodlin Zakład przeprowadził usunięcie i pielęgnację
(usunięcie posuszu, jemioły) drzew między innymi w Niemodlinie na ulicach: Reja, Wojska
Polskiego, Zamkowej, Bohaterów Powstań Śląskich Parkowej oraz na terenie wsi: Grodziec,
Rzędziwojowice, Gracze, Sarny Wielkie, Magnuszowice, Szydłowiec Śląski, Roszkowice,
Jakubowice, Rogi, Grabin.
4. Rowy i urządzenia melioracyjne






W 2019 r. przeprowadzono prace na następujących rowach melioracyjnych:
wyczyszczenie rowu melioracyjnego w Niemodlinie przy ul. Dworcowej, odcinek około
240 m,
wyczyszczenie rowów melioracyjnych w Niemodlinie przy ul. Parkowej, łącznie około
200 m,
wyczyszczenie rowów melioracyjnych w Niemodlinie na terenie ogrodów
działkowych (ul. Lwowska, ul. Podwale), łącznie około 900 m,
wyczyszczenie rowu melioracyjnego w Niemodlinie, odprowadzającego wodę
z basenu kąpielowego, na odcinku około 350 m,
wyczyszczenie rowu w Graczach (R-E2), na odcinku około 450 m.

5. Transport publiczny
Burmistrz Niemodlina wydaje zezwolenia na regularny lub specjalny przewóz osób
w obrębie Gminy.
W roku 2019 r. obowiązywały zezwolenia na wykonywanie przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym, ważne od 24 stycznia 2019 r., dla przewoźnika na liniach
komunikacyjnych:
– Brzęczkowice - Niemodlin (linia 1) przez: Niemodlin, Grabin, Jakubowice,
Jaczowice, Lipno,
– Grodziec - Niemodlin (linia 2) przez: Grodziec Drugi, Grodziec, Michałówek,
Sosnówka, Niemodlin, Gracze, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Szydłowiec Śląski,
Gościejowice,
– Gościejowice – Niemodlin (linia 3) przez: Gościejowice, Szydłowiec Śląski,
Magnuszowice, Magnuszowiczki, Gracze, Góra, Rutki, Rogi, Tarnica, Krasna Góra,
Tłustoręby, Roszkowice, Mała Góra, Piotrowa, Niemodlin, Rzędziwojowice,
Molestowice, Sosnówka, Grodziec, Grodziec Drugi, Michałówek,
– Niemodlin – Niemodlin przez Rogi (linia 4) przez: Niemodlin, Piotrowa, Mała Góra,
Roszkowice, Rogi, Góra, Rutki, Molestowice, Gracze, Sarny Wielkie, Radoszowice,
Lipno, Krasna Góra,
– Krasna Góra – Niemodlin (linia 5) przez: Krasna Góra, Tłustoręby, Tarnica,
Radoszowice, Gracze, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Szydłowiec Śląski,
Rzędziwojowice, Gościejowice, Niemodlin, Sarny Wielkie,
– Gracze – Góra (linia 6) przez: Gracze, Magnuszowiczki, Magnuszowice, Gracze,
Sarny Wielkie, Radoszowice, Rogi, Tłustoręby, Krasna Góra, Roszkowice, Góra,
Rutki,
Długość linii komunikacyjnych 240 km.
Dowożenie dzieci/uczniów na zajęcia przedszkolne i szkolne było organizowane,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przez Centrum
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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 2018/2019 została przyjęta przez Radę Miejską na XV sesji Rady Miejskiej
w Niemodlinie w dniu 28.10.2019 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
2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej. Zakładowi powierzono zadania między
innymi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 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
2019 oczyszczonych zostało 561 426 m³ ścieków. Ponadto Zakład zajmuje się eksploatacją
16 przepompowni ścieków w pełni zmonitorowanych, jedną nowoczesną pneumatyczną
przepompownię ścieków w Graczach oraz 25, 2 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której
podłączonych jest 1025 dostawców ścieków. Od 01.06.2019 r. cena brutto 1 m³ odebranych
ścieków wynosi 7,02 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. Wszystkie stacje uzdatniania wody w zakresie, jakości wody są pod stałą kontrolą
zarówno Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu jak i Działu Produkcji
Zakładu. Na terenie wszystkich stacji uzdatniania wody znajduje się 11czynnych studni
głębinowych, z których w roku 2019 wydobyto 637 890 m³ wody. Oprócz stacji uzdatniania
wody Zakład eksploatuje 127,11 km sieci wodociągowych zbudowanych z azbestocementu,
żeliwa, PCV-U i PE, do których podłączonych jest 2 773 odbiorców. Istnieje konieczność
wymiany sieci wodociągowych, które są w złym stanie technicznym, wykonanych
z azbestocementu o długości około 1 km oraz sieci żeliwnych o długości 6500 metrów.
Od 01.06.2019 r. cena brutto 1 m³ wody wynosi 5, 27 zł. Zakład w roku 2019 usunął
13 awarii sieci wodociągowych. Zadłużenie za dostawę wody i odbiór ścieków na koniec
9

2019 roku wynosiło 103 171,52 zł. Zadłużenie to wynika z nieterminowego regulowania
należności najczęściej wynoszącego trzy miesiące. Jest to kwota jaką zakład kredytuje
naszych odbiorców, gdyż długość procedury odłączenia odbiorcy od sieci wodociągowej, za
niepłacenie faktur, wynosi około trzech miesięcy. Przy próbie odłączenia odbiorcy od sieci
wodociągowej najczęściej te należności są regulowane.
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 jedno zadanie inwestycyjne przewidziane na rok 2019
i rozpoczął jedno zadanie przewidziane na lata 2019 – 2020. Zakończone zostały inwestycje –
modernizacja sieci wodociągowej azbestocementowej przy ul. Zielonej, część ul. Korfantego,
część ul. Bohaterów Powstań Śląskich w Niemodlinie o łącznej długości 943 metry oraz
zmodernizowano sześć przepompowni ścieków na terenie gminy Niemodlin i odcinek sieci
kanalizacji na ul. Bazaltowej w Graczach o długości 70 metrów. Zakończona została również
budowa studni głębinowej na SUW w Niemodlinie oraz rozbudowa sieci wodociągowych
w Lipnie i Sadach. Łączna kwota inwestycji zrealizowanych przez ZGKiM w Niemodlinie
wyniosła w 2019 roku 741 966,47 zł.
7. Fundusz sołecki
Fundusz sołecki wyodrębniony w budżecie Gminy Niemodlin na 2019 r. opiewał
na kwotę 430.967,57 zł. W ramach realizacji funduszu wydatkowano kwotę 416.265,09 zł,
co stanowi 96,59% wykorzystania środków. Sołectwo Rogi w 2019r. nie posiadało
możliwości wykorzystania środków funduszu sołeckiego w związku z brakiem sołtysa i rady
sołeckiej. Wydatki inwestycyjne w 2019 r. wyniosły 33.843,33 zł, co stanowi 7,85% funduszu
sołeckiego. W 2019 r. o dokonanie zmian w funduszu sołeckim wnioskowało 9 sołectw.
8. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Stan mienia komunalnego Gminy Niemodlin na dzień 31.12.2019 r. przedstawia
się następująco:
 zasób gruntów gminnych o łącznej powierzchni 483,9524 ha,
 zasób gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste o łącznej
powierzchni 32,3025 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.

Przeznaczenie
lasy
grunty zadrzewione i zakrzewione
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

Powierzchnia w ha
4,1300
6,2362
20,5487
10

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

użytki kopalne
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna
tereny mieszkaniowe
nieużytki
tereny komunikacyjne - drogi
użytki rolne
pastwiska trwałe
łąki trwałe

9,7130
29,0024
12,1602
57,2352
6,1970
268,2957
57,3499
6,0201
7,2412

Zgodnie z w/w planem zestawienie gruntów gminnych oddanych w użytkowanie
wieczyste przedstawia się następująco:
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 20,2649 ha,
 oddane w użyczenie o łącznej powierzchni 8,8417 ha,
 oddane w trwały zarząd o łącznej powierzchni 2,8639 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 położone 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 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,
- część działki nr 355/4 z k.m.4 o powierzchni 0,0170 ha położona w Grabinie
(umowa ze Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju Wsi Grabin „Integracja”),
- działki: nr 20 z k.m.1 o pow. 1,0000 ha i nr 26/3 o pow. 0,3528 ha, położone w Krasnej
Górze (umowa z Klub Sportowy KGKS Krasna Góra).
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. 0,1886 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.),oraz działka nr 448 z k.m. 8 o powierzchni 0,7132 ha stanowiąca boisko szkolne
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(ustanowienie trwałego zarządu decyzją Burmistrza Niemodlina nr 1/19 z dnia 08 listopada
2019 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 2 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).
Sprzedaż nieruchomości gminnych i nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy
Niemodlin – jest szczegółowo opisana w informacji o stanie mienia załączonej
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
W oparciu o Uchwałę nr XXVIII/166/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 września
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.
Następnie uchwałą Nr XXI/110/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 lutego 2020 r.
uchwalono studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Niemodlin.
W roku 2019 trwały prace nad opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin.
2. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego obowiązujące w gminie
Niemodlin.
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 2015 r.
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,
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- XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. 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 2017 r.
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 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Nr LVI/363/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na potrzeby wsi Michałówek i Grodziec Uchwałą Nr XXXI/247/05 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony na części
gruntów w obrębie ewidencyjnym wsi: Michałówek i Grodziec podjęto akt prawa
miejscowego obejmujący powierzchnię zlokalizowaną wzdłuż głównych ulicy obu
miejscowości.
Następnie Uchwałą Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia
2015 r. 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.
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.
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 listopada
2016 r. 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
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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.
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 oraz
SZOZ. 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.
W dniu 11.03.2019 r. z inicjatywy Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin
zorganizowano spotkanie informacyjne dotyczące idei, zasad i warunków wdrażania ustawy
krajobrazowej. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy i przedsiębiorcy gminy Niemodlin,
którzy pozytywnie odnosili się do prezentowanych założeń.

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 zabytkami, które są własnością Gminy Niemodlin to budynki
mieszkalne. Zarządcą tych budynków jest ZGK i M w Niemodlinie, który co roku dokonuje
przeglądów ich stanu technicznego oraz prowadzi niezbędne naprawy oraz remonty.
W 2019 roku wykonana została koncepcja iluminacji przestrzeni publicznej w Rynku
w Niemodlinie przy kościele Parafii p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Niemodlinie.
W kwestii uchwały Rady Miejskiej nr 14/16/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku dotyczącej ulg
z tytułu remontów obiektów zabytkowych, w 2019 roku nie wpłynął żaden wniosek
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o przyznanie ulgi. Wpłynęły natomiast dwa wnioski o dofinansowanie zadania związanego
z ochroną zabytków na terenie Gminy Niemodlin. Pierwszy wniosek z dnia 27 września
2019 r. (data wpływu 30 września 2019 r.) Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia
NMP w Niemodlinie, dotyczył dotacji na zadanie związane z pracami konserwatorskorestauratorskimi w kościele pw. WNMP w Niemodlinie. W dniu 05 listopada 2019 r. Rada
Miejska nie podjęła uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace w obiekcie zabytkowym
wpisanym do rejestru zabytków i tym samym w uchwalonym w grudniu 2019 r. budżecie
Gminy Niemodlin na 2020 rok nie wpisano środków dotacyjnych na dofinansowanie
przedmiotowego wniosku. Drugi wniosek z dnia 04 listopada 2019 r. (data wpływu
05 listopada 2019 r.) Parafii św. Trójcy w Graczach, dotyczący zabezpieczenia środków
na wykonanie prac remontowych świątyni oraz zabytkowego muru, pozostał bez rozpatrzenia
z uwagi na wady formalne.
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 2019 roku
przedstawia się następująco:
1) na zasoby mieszkaniowe Gminy składa się:
311 lokali o łącznej powierzchni 12.799,45 m², w tym 91 lokali zostało przeznaczonych
na najem socjalny o łącznej powierzchni 3.011,79 m²;
2) zasoby mieszkaniowe Gminy znajdują się:
a) w budynkach ze 100% własnością Gminy - 129 lokali o pow. 5.256,98 m²;
b) w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy - 182 lokali o pow.
7.542,47 m²;
3) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie zarządza i administruje
48 budynkami, w tym:
a) 34 budynkami stanowiącymi 100% własności Gminy,
b) 14 budynkami stanowiącymi wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy;
4) Charakterystyka zasobu mieszkaniowego Gminy Niemodlin:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie zarządza 48 budynkami,
z których 46 zostało wybudowanych przed rokiem 1945, jeden 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 58 lokali, w instalację wod. – kan. 302 lokale, w instalację gazową
248 lokali, łazienkę posiada 137 lokali;
5) Potrzeby mieszkaniowe:
W 2019 r. zostało złożonych 50 wniosków o wynajem mieszkania, 41 wniosków zostało
zaopiniowanych pozytywnie i osoby zostały wpisane na listy oczekujących na przydział
lokalu mieszkalnego, z przeznaczeniem na najem socjalny bądź na listę zamian. Na dzień
31 grudnia 2019 r. liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu
socjalnego w ramach realizacji wyroków eksmisyjnych wynosiła 21. W 2019 roku nie
przeprowadzono żadnej eksmisji. W celu zaspokojenia większości potrzeb
mieszkaniowych mieszkańców Gminy Niemodlin, gmina musiałby dysponować,
co najmniej 50 wolnymi lokalami.
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6) Zadłużenia:
Zadłużenie lokatorów na koniec 2019 roku wynosiło za czynsz 769 163,25 zł, a za media
1 196 946,78 zł. Nie jest możliwe z przyczyn formalnoprawnych w przypadku zadłużenia
za media pozbawienie lokatora dostępu do wody i do odbioru ścieków, dlatego też
lokator pomimo zadłużenia nadal z nich korzysta. Zakład stara się zmniejszyć zadłużenie
poprzez wysyłanie pisemnych wezwań do lokatorów o zapłatę zaległych faktur, a jeśli
te działania nie przynoszą oczekiwanych skutków sprawa kierowana jest do sądu. W roku
2019 Zakład skierował do sądu 56 spraw w celu odzyskanie należności, z których 53
zostało zakończonych, a trzy sprawy są w toku postępowania. W wyniku tych działań
odzyskano 146 946,76 zł.
Potrzeby remontowe:
L.p.

Remonty

2.

Roboty dekarskie - budynki mieszkalne
Roboty dekarskie - komórki
Roboty budowlane

3.

Pozostałe prace remontowe

1.

Orientacyjny koszt
(zł brutto)
243.000,00
23.300,00
374.150,00
76.700,00

Razem:

717.150,00

Powyższe prace remontowe będą sukcesywnie realizowane w ramach przydzielonych dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie środków finansowych
na remonty.
2. Zasady polityki czynszowej
Stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych i lokali przeznaczonych na najem socjalny
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niemodlin ustalane są na podstawie
uchwały Nr XLVI/265/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 listopada 2017 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Niemodlina na lata 2019 – 2022. Stawki czynszu dla lokali mieszkalnych
o powierzchni powyżej 80 m², lokali w nowo wybudowanych budynkach oraz lokali
znajdujących się w budynkach po remoncie kapitalnym ustalane są w drodze przetargu.
Burmistrz 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 2019 czynsz za 1 m² powierzchni lokalu mieszkalnego (maksymalny)
wynosił 5, 87 zł, natomiast czynsz za 1 m² powierzchni lokalu przeznaczonego na najem
socjalny wynosił 1, 76 zł. Ostateczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni 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 1 m² dla lokalu o najwyższym
standardzie.
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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 zakresie OZE, na terenie Gminy Niemodlin, działa elektrownia wodna
w Szydłowcu Śl. (o mocy 0,020 MW) pracująca na potrzeby własne właściciela oraz Farmy
Fotowoltaiczne w Lipnie i w Grodźcu. 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).
W sektorze użyteczności publicznej, usług i gospodarstw domowych należy
uwzględnić m.in. poprawę sprawności wytwarzania i przesyłania ciepła sieciowego i energii
elektrycznej oraz zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii,
implementację działań takich jak: termomodernizacja budynków mieszkalnych, wymiana
i doszczelnianie okien, zmiana obowiązujących norm ochrony cieplnej nowych budynków,
wprowadzenie certyfikatów energetycznych dla budynków, czy rozbudowa odnawialnych
źródeł energii (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych CO2 i N2O).
Wkładem Gminy Niemodlin w budowę gospodarki niskoemisyjnej są działania
mające na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy.
W związku z tym, w 2019 roku Gmina Niemodlin złożyła wniosek o dofinansowanie
projektu "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Niemodlin" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona
Środowiska, działanie 5.5 Ochrona Powietrza. Głównym celem projektu jest poprawa jakości
powietrza w gminie. Projekt obejmuje likwidację lub wymianę wysokoemisyjnych źródeł
ciepła na bardziej ekologiczne rodzaje ogrzewania zgodnie z preferencjami mieszkańców oraz
hierarchią wynikającą z możliwych do osiągnięcia efektów ekologicznych. Ma to duże
znaczenie ze względu na wieloletnie narastające problemy z dotrzymaniem standardów
jakości powietrza oraz zagrożenia zdrowia mieszkańców, którzy są narażeni na oddziaływanie
substancji emitowanych przez wysokoemisyjne kotły i piece głównie na paliwo węglowe,
szczególnie te o przestarzałej konstrukcji umożliwiające również spalanie niedopuszczalnych
przedmiotów takich jak odpady z gospodarstw domowych. W ramach projektu zostanie
udzielona dotacja mieszkańcom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w wysokości 34% inwestycji, resztę kwoty będzie stanowił wkład własny beneficjenta.
Gmina sfinansuje opracowanie uproszczonych ocen energetycznych wraz z obliczeniem
efektu ekologicznego na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej. Projekt przewidywał
wymianę ok. 140 źródeł ciepła z terenu całej gminy Niemodlin.
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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 2019 r. usunięto łącznie 243 sztuki drzew z działek gminnych.
Do usunięcia przewidziane były drzewa obumarłe, obumierające, stanowiące
zagrożenie oraz ewidentnie kolidujące z inwestycjami gminnymi.



ilość nowych nasadzeń w 2019 r. wyniosła:
- 33 sztuk drzew,
- 513 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 2019 r. na terenie zabytkowego parku w Rogach przeprowadzono kompleksową
pielęgnację dwóch sztuk dębów szypułkowych, będących pomnikami przyrody oraz
wykonano pielęgnację zabytkowego drzewostanu, rosnącego na terenie parku, na części
użytkowanej przez Publiczną Szkołę Podstawową w Rogach. Natomiast na terenie
zabytkowego parku w Szydłowcu Śląskim wykonana została kompleksowa pielęgnacja
pomnika przyrody – dębu szypułkowego. Ponadto wykonano prace pielęgnacyjne
drzewostanu na terenie zabytkowego parku w Grabinie w ilości: 10 sztuk drzew (lipy
drobnolistne, jesiony wyniosłe, robinie akacjowe).



cięcia sanitarne: w 2019 r. na terenie Gminy Niemodlin przeprowadzono pielęgnację
(usunięcie posuszu, jemioły) następujących drzew:
 3 sztuki lip drobnolistnych, 2 sztuki kasztanowców białych, 1 sztuka wierzby
kruchej na terenie działek o numerach: 903 (przy ul. Dworcowej), 846 (przy
ul. Dworcowej), 998 (przy ul. Tysiąclecia), 1003/3 (przy ul. Reymonta oraz przy
parkingu OSiR) w Niemodlinie,
 11 sztuk dębów szypułkowych oraz 2 sztuki lipy drobnolistnej na terenie działki
nr 41 w Molestowicach (Wyspa Molesta),
 1 sztuka dębu szypułkowego, 2 sztuki lipy drobnolistnej, 2 sztuki klonu
pospolitego, 1 sztuka wiązu pospolitego na terenie działek nr: 431/4 (skwer przy
Banku Santander), 50 (przy ul. Podgórnej) w Niemodlinie,
 kontynuacja pielęgnacji klonów tatarskich przy ul. Reja 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 27 stycznia 2019 r. i przyjęty bez
uwag, po wcześniejszym uzupełnieniu dokumentu (na wniosek złożony podczas
wspólnego posiedzenia komisji Rady).

Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci – lokalizacje usuniętych w 2019 r. „dzikich”
wysypisk śmieci przedstawiają się następująco:
 droga gminna z Saren Wielkich w kierunku na elektrownię wodną, w tym eternit,
 droga gminna z Jakubowic w kierunku na dawny Klucznik,
 ul. Parkowa w Niemodlinie,
18






teren gminny za sklepem „Tomi Markt” w Niemodlinie (ul. Reja - ul. Aleja
Wolności),
droga gminna transportu rolnego w Sarnach Wielkich (w kierunku na Sarny
Małe),
teren gminny przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich za Bankiem Santander,
parking gminny przy basenie kąpielowym w Niemodlinie.

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.
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.
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 2019 r. – podobnie jak w latach 2016, 2017 i 2018
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 2019”. 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 2019 roku
unieszkodliwiono 26,851 Mg odpadów zawierających azbest. Koszt zadania wyniósł
18 396,72 zł, natomiast kwota wypłaconej dotacji wyniosła 15 500,80 zł.
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W roku 2020 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 2019 r.)
 liczba wszystkich wyrobów w Bazie Azbestowej - 410
w tym:
 liczba wyrobów unieszkodliwionych w roku sprawozdawczym – 18,
 liczba wyrobów dodanych do bazy w roku sprawozdawczym - 15.
6. POMOC SPOŁECZNA i POLITYKA SPOŁECZNA
1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niemodlin
Przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Niemodlinie Nr XXVI/ 212 /05 z dnia 31 marca
2005 r. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niemodlin, realizował
i koordynował w 2019 roku 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.
Treść nowej Strategii została przedstawiona do uchwalenia przez Radę Miejską,
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Uchwałą Nr XXIII/128/20 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 18 maja 2020r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Niemodlin na lata 2020-2030” przyjęto nową Strategię.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań za 2019 rok zostało skierowane
do Rady Miejskiej w kwietniu br. i było przedmiotem obrad na sesji w dniu 18 maja 2020 r.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.
2. Program wspierania rodziny
Rok 2019 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 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz realizacji Programu 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., którego opracowanie i realizacja wynika z art. 176
pkt 1 ww. ustawy.
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 w terminie do 30 marca. Szczegółowe sprawozdanie
skierowane do Rady Miejskiej w marcu br. było przedmiotem obrad na sesji w dniu 18 maja
2020 r. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.
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. Zaplanowane przez dyrektorów zadania i zajęcia w okresie
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ferii i wakacji 2019 roku stworzyły dzieciom i młodzieży możliwość alternatywnego wyboru
form wypoczynku i rekreacji. Zorganizowane zajęcia miały przede wszystkim na celu:
 promowanie działań prozdrowotnych,
 upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 przeciwdziałanie alkoholizmowi i profilaktykę uzależnień,
 kształtowanie wartości moralnych,
 kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń,
 rozwijanie zainteresowań,
 wyrabianie dobrych wzorców reagowania emocjonalnego,
 kształtowanie umiejętności bezpiecznego funkcjonowania poza szkołą,
 rozwijanie aktywności poznawczej,
 kształtowanie zasad świadomej dyscypliny i harmonijnego współdziałania w grupie.
Ideą wypoczynku zimowego i letniego w 2019 roku było tworzenie przyjaznej
atmosfery promującej wśród młodzieży zdrowy styl i modę na życie bez uzależnień.
Z proponowanych form wypoczynku skorzystała bardzo duża liczba uczniów. Stąd
zamierzone przedsięwzięcia winne mieć w dalszym ciągu wsparcie finansowe, przede
wszystkim w zakresie inicjatyw o charakterze edukacyjno - profilaktycznym.
Dyrektorzy jednostek oświatowych i kulturalno – sportowych przed okresem
wakacyjnym przedłożyli swoje wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na organizację
wypoczynku letniego. Poniższa tabela obrazuje zapotrzebowanie Dyrektorów na organizację
wypoczynku letniego oraz wykorzystanie przez nich przyznanych środków na ten cel.

Lp
.

Placówka

OSiR w
Niemodlinie
M-G
2.
Biblioteka
OK w
3.
Niemodlinie
OGÓŁEM
1.

Przyznane
dofinansowanie

Wykorzystane
dofinansowanie

18 600,00*

13 506,77

1 400,00

1 299,47

9 000,00

8 987,90

29 000,00 zł

23 794,14 zł

*kwota przyznana na realizację wszystkich programów realizowanych przez OSiR
w ciągu roku kalendarzowego.
Środki finansowe zostały przyznane między innymi na organizację dowozu dla
uczniów i zakupu niezbędnych usług edukacyjno – sportowych oraz zakupu poczęstunków,
nagród oraz sprzętu sportowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Kuratorium Oświaty w Opolu w związku z organizacją bezpłatnego wypoczynku
dla dzieci ze środowiska wiejskiego i miejskiego pochodzących z rodzin o niskich dochodach
i z mniejszymi szansami przekazało dla Gminy Niemodlin na realizację wypoczynku letniego
19 skierowań na kolonie.
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Organizatorem kolonii na zlecenie Opolskiego Kuratora Oświaty było Polskie
Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych oddział Śląska Opolskiego w Opolu.
Dzieci z terenu Gminy Niemodlin wypoczywały w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony
Kozioł” w Głuchołazach. Kolonia trwała od dnia 18 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Karty kolonijne zostały rozdysponowane w następujący sposób:
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie – 6 skierowań,
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Niemodlinie
– 4 skierowania,
 Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Graczach
- 5 skierowań,
 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rogach - 2 skierowania,
 Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Graczach – 2 skierowania.
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) zostały przedstawione Radzie Miejskiej
w Raporcie z dnia 29 kwietnia 2020 r., który był przedmiotem obrad na sesji w dniu 18 maja
2020 r. Raport przyjęto bez uwag.
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
z obszaru wskazanych czterech zadań. Działania koordynuje 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 2019 roku, w budżecie Gminy Niemodlin,
przeznaczono kwotę 10 000,00 zł. Z tej puli środków 9438,00 zł zostało wykorzystanych
na przeprowadzenie w szkołach zajęć dla uczniów pt. „Stres pod kontrolą. Trening
antystresowy”. W zajęciach wzięło udział 413 uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.
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 2019 został przyjęty uchwałą
Nr LX/349/18 z dnia 18 października 2018 roku. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji
w/w Programu było przedmiotem obrad na sesji w dniu 18 maja 2020 r. Do sprawozdania nie
zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.
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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 2013 r. w sprawie
przyjęcia programu wspierania seniorów 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.
Program zakłada wykonanie siedmiu zadań, co za rok 2019 przedstawia
się następująco:
1) dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych skierowanej do osób w wieku
emerytalnym, polegającej na prowadzeniu różnych form aktywizacji społecznej osób
starszych (w tym m.in. edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej) –
W roku 2019 z budżetu Gminy Niemodlin udzielono dotację w wys. 10000,00 zł na
aktywizację społeczną osób starszych. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie
Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie, działające na rzecz około 95
członków będących mieszkańcami naszej gminy. W ramach zadania realizowano zajęcia
edukacyjne, zajęcia ruchowe i rekreacyjne.
2) wspieranie lokalowe, sprzętowe, organizacyjne organizacji pozarządowych oraz
niezrzeszonych osób fizycznych związane z podejmowanymi przez te podmioty
inicjatywami na rzecz seniorów, w tym m.in. nastawionymi na aktywność społeczną osób
starszych, integrację między i wewnątrzpokoleniową, utrzymywanie zdrowia i dobrej
kondycji psychofizycznej osób starszych –
W Radoszowicach w 2019 roku zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet,
w którym uczestniczyło ok. 10 seniorów.
W trakcie spotkania integracyjnego rodziny z Radoszowic udostępniono jej
(nieodpłatnie) boisko i obiekty na boisku. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 seniorów
z gminy Niemodlin.
W trakcie postoju w Radoszowicach pielgrzymki do Częstochowy udostępniono
(nieodpłatnie) teren i obiekty na boisku w celu spotkania i integracji duchowej –
z Radoszowic uczestniczyło ok. 40 seniorów.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia w świetlicy odbyło się spotkanie opłatkowe,
w którym uczestniczyli także seniorzy – ok. 10 osób.
W świetlicy wiejskiej udostępniony jest sprzęt rekreacyjny: ping-pong, stół bilardowy,
zestawy gier a na terenie wsi ławki, z których korzystają także seniorzy.
W Magnuszowicach odbywały się udziałem seniorów:
- spotkania integracyjne w świetlicy połączone z pokazem kosmetycznym – udział 15
osób,
- spotkania towarzyskie – wspomnienia i ciekawe rozmowy przy kawie – udział 8 osób,
- zajęcia manualno-dekoracyjne i plastyczne – udział 6 osób,
- organizacja dekoracji kościoła z okazji świąt z wykorzystaniem wiedzy i talentów
seniorów – udział 4 osoby,
- wspólne wycieczki i spacery z kijkami dla zadbania o sprawność fizyczną – udział
6 osób,
- festyn z okazji pożegnania lata dla dzieci, połączony z integracją pokoleń – udział
60 osób.
W Sarnach Wielkich zorganizowano:
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- Dzień Kobiet – udział ok.10 seniorów,,
- dożynki wiejskie – udział około 10 seniorów,
- spotkanie podsumowujące realizację dwóch projektów – udział około 15 seniorów,
- spotkanie z podróżnikami – udział około 10 seniorów,
- spotkanie z ornitologiem – udział około 5 seniorów,
- dwie wycieczki – udział około 10 seniorów. Wszystkie działania były nieodpłatne.
Sołectwo Grabin udostępniło 8 razy dla Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju wsi Grabin
świetlicę wiejską wraz z zapleczem. Organizowano spotkania edukacyjne oraz spotkania
przy muzyce, w których uczestniczyło ok. 12 seniorów. Stowarzyszenie przez 5 miesięcy
organizowało dla seniorów zajęcia gimnastyczne. Ponadto Sołectwo zorganizowało
Dożynki Wiejskie, w których uczestniczyło ok. 20 seniorów. Wspólnie z organizacją
Caritas Sołtys przygotował bezpłatne spotkanie opłatkowe dla seniorów, w którym brało
udział 25 osób.
W Molestowicach miały miejsce w 2019 roku następujące wydarzenia:
- piknik rodzinny – impreza otwarta, międzypokoleniowa na terenie wyspy „Molesta” udział wzięło 9 seniorów;
- impreza okolicznościowa przy ognisku – urodziny jednej z mieszkanek. Sołectwo
udostępniło nieodpłatnie teren na imprezę. W imprezie uczestniczyło 4 seniorów.
W Sołectwie Grodziec organizowano szereg wydarzeń z udziałem seniorów. Były to:
- bal karnawałowy dla dzieci połączony z Dniem Babci i Dziadka,
- Dzień Kobiet,
- warsztaty wielkanocne, wykonywanie palmy i stroików,
- spotkanie mieszkańców przy grillu,
- Dzień Dziecka połączony z piknikiem rodzinnym,
- warsztaty korony żniwnej,
-przedświąteczne odwiedziny osób, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą uczestniczyć
aktywnie w imprezach wiejskich.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie wspierała seniorów ze Stowarzyszenia
Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie udostępniając
im pomieszczenia (salę gimnastyczną – 2 razy w tygodniu, salę komputerową – raz
w tygodniu). Ponadto Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej organizowało
w świetlicy szkolnej spotkanie opłatkowe.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie udostępniała nieodpłatnie w okresie roku
akademickiego dla Niemodlińskiego Stowarzyszenia Trzeciego Wieku salę gimnastyczną
na zajęcia jogi i taneczne.
Dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Niemodlinie odwiedzały seniorów
w Dziennym Domu Senior + z okazji Dnia Babci i Dziadka, składały im życzenia
i wręczały laurki z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz organizowały
wspólne zabawy. Również Przedszkole gościło u siebie seniorów, zapraszając
na przedstawienia np. Jasełka.
Dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Niemodlinie przygotowały program
artystyczny dla seniorów z Dziennego Domu „Senior+”, zapraszając ich do swojego
Przedszkola. Seniorzy są także zapraszani na uroczystości przedszkolne cykliczne –
Dzień Babci i Dziadka, jasełka, Festyn Rodzinny.
Ośrodek Sportu i Rekreacji nieodpłatnie udostępniał Rotundę na Stadionie dla
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie wynajmował
Fundacji „Bądź Dobroczyńcą” z siedzibą w Opolu pomieszczenia w przyziemiu budynku

24

przy ul. Wojska Polskiego 3 w Niemodlinie na działalność ośrodka wsparcia seniorów Dziennego Domu „Senior +”.
Ośrodek Kultury w Niemodlinie kontynuował współpracę z seniorami w zakresie:
- udostępniania bezpłatnie pomieszczeń sali widowiskowej, konferencyjnej
i wykładowej - wyposażonych w sprzęt nagłaśniający i audiowizualny;
- prowadzenie zajęć teatralnych dla seniorów w każdy czwartek (6 osób), zajęć
zespołu Piąty Bieg w każdy wtorek (25 osób) oraz zajęć wokalnych w każdą środę (2
osoby).
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie udostępniała w 2019 roku
nieodpłatnie Uniwersytetowi Trzeciego Wieku pomieszczenie na działania sekcji
decoupage Art.-Deco. Także w tym roku Biblioteka wspierała lokalowo i sprzętowo
Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne, udostępniając pomieszczenia na organizację
Izby Muzealnej i stałą ekspozycję wystawy „Historia Ziemi Niemodlińskiej”. Biblioteka
prowadziła też współpracę z Dziennym Domem „Senior+” wypożyczając gry planszowe
oraz literaturę niezbędną do prowadzenia zajęć i ćwiczeń pamięci i koncentracji.
3) wdrożenie ulg w opłatach za dostęp do wybranych usług kulturalnych i sportoworekreacyjnych świadczonych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie i w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Niemodlinie –
W 2019 roku, w ramach wspierania seniorów, Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Niemodlinie prowadził sprzedaż biletów ulgowych dla osób powyżej 65 roku życia na
basen za niewielką opłatę 1,08 zł brutto. Wartość wsparcia kształtowała się na poziomie
2 tys. złotych.
4) świadczenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Niemodlinie oraz jej filie
nieodpłatnych, indywidualnych konsultacji i pomocy dla seniorów w nabyciu
umiejętności korzystania z komputera i nawigacji po internecie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie sukcesywnie prowadziła
bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi komputera dla osób 50+. Podczas indywidualnych
20 spotkań przeszkolono 2 osoby z obsługi komputera i nawigacji po Internecie.
5)

wspieranie finansowe zadań z zakresu usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i pracy
socjalnej, realizowanych przez organizacje pozarządowe wobec osób starszych
o ograniczonej samodzielności i problemach zdrowotnych –
Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił realizację zadania publicznego w zakresie
świadczenia usług opiekuńczych Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd
Rejonowy w Niemodlinie. Organizacja otrzymała na ten cel dotacje z budżetu Gminy
Niemodlin i wykorzystała 159.984,40 zł. Usługi były wykonywane u 49 osób, w tym 46
osób były to osoby powyżej 60-tego roku życia. Usługi opiekuńcze są obecnie kluczową
formą pomocy ze względu na sytuację demograficzną i względy społeczne
tj. umożliwienie osobom jak najdłuższego przebywania w swoim środowisku, dlatego też
stale wzrasta zapotrzebowania na ten rodzaj wsparcia. 1 osoba w wieku senioralnym
objęta była formą wsparcia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Realizację zadania z zakresu świadczenia usług pielęgnacyjnych w środowisku
domowym i udostępnianiu sprzętu rehabilitacyjnego powierzono Caritas Diecezji
Opolskiej, po uprzednio przeprowadzonym konkursie ofert. Z budżetu Gminy na ten cel
udzielono dotacji w wysokości 30.000,00 zł.
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6) wdrażanie systemu teleopieki domowej na terenie gminy, zdiagnozowanie potrzeby
utworzenia w gminie placówki opieki i wsparcia dziennego dla osób starszych,
opracowanie koncepcji utworzenia i finansowania takiej placówki w postaci np.
gminnego domu dziennego pobytu dla osób starszych, które z powodu choroby lub innych
przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej
pomocy zapewnić, realizacja w/w koncepcji –
W 2016 roku Gmina utworzyła w Niemodlinie dzienny dom pobytu dla osób starszych
powyżej 60. roku życia. Prowadzenie tej placówki w 2019 roku Gmina powierzyła
Fundacji „Bądź Dobroczyńcą” z siedzibą w Opolu. Decyzją Burmistrza w/w organizacji
zlecone zostało zadanie wraz z przyznaniem na ten cel dotacji w wysokości 152 000,00
zł, z czego organizacja wykorzystała na wykonanie zadania 100% dotacji. Z usług
placówki korzystało w ciągu roku 23 osoby.
7) powołanie przez Burmistrza Niemodlina Gminnego Zespołu ds. Polityki Senioralnej (rady
senioralnej) o charakterze organu opiniodawczo-doradczego Burmistrza Niemodlina
w sprawach gminnej polityki senioralnej, w skład którego wejdą między innymi
przedstawiciele organów i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów osób
starszych oraz organizacji działających na rzecz osób starszych –
W 2019 upłynęła I kadencja Rady Seniorów, wobec czego przeprowadzono nabór do
Rady na II kadencję. W efekcie naboru do Rady Seniorów Gminy Niemodlin weszło
12 osób, z tego dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Niemodlinie oraz dwóch
przedstawicieli Burmistrza Niemodlina. Pozostałe osoby zostały zgłoszone do Rady
przez seniorów – bezpośrednio przez mieszkańców Gminy albo przez organizacje
pozarządowe zrzeszające seniorów, emerytów i rencistów. Skład Rady był dwukrotnie
zmieniany w roku 2019 – raz zmniejszono skład o osobę, która zrezygnowała
z członkostwa w Radzie a drugi raz skreślono ze składu Rady osobę, która zmarła.
Ostatecznie skład Rady wynosi 10 osób.
W roku 2019 odbyło się jedno posiedzenie Rady Seniorów I kadencji i cztery
posiedzenia Rady Seniorów II kadencji. W trakcie roku podjęto jedną uchwałę, którą
przekazano Burmistrzowi Niemodlina
Dzienny Dom „Senior +” w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 3 jest miejscem
integracji i aktywizacji społecznej dla maksymalnie 20-tu osób, które ukończyły 60 rok życia.
Seniorzy, aktywnie uczestnicząc w zajęciach, zdobywali wiedzę i umiejętności na temat
sposobów polepszenia jakości życia i zdrowia, zarówno w sensie fizycznym i sprawności
motorycznej (zajęcia rekreacyjne, sportowe, spotkania ze specjalistami, usługi
fizjoterapeutyczne i pielęgniarskie) a także psychospołecznym (spotkania, pogadanki,
poradnictwo specjalistyczne). W okresie sprawozdawczym odbywały się w placówce
rozmaite zajęcia: edukacyjne, kulturalno-oświatowe, ruchowe i kinezyterapii, sportoworekreacyjne. Były też wyjazdy i wycieczki, spotkania międzypokoleniowe np. z dziećmi
w wieku przedszkolnym z lokalnych placówek oświatowych. Potrzebującym była udzielana
pomoc specjalistyczna z zakresu indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego.
Oprócz codziennych zajęć organizowane były też liczne imprezy okolicznościowe m.in. 90-te
urodziny podopiecznego placówki, Dzień Kobiet, Walentynki, Dzień Babci i Dziadka,
Wigilia. Placówka była wspierana usługami z zewnątrz. I tak: były warsztaty z obsługi
smartfona i komputera, była prezentacja przyrody Borów Niemodlińskich, była prelekcja
policjanta na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać seniora w życiu codziennym. Seniorów
w Dziennym Domu odwiedziła grupa teatralna ze spektaklem. Wśród atrakcji wyjazdowych
były dwukrotne wyjazdy do teatrów opolskich. Podopieczni placówki mają do swojej
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dyspozycji dziewięć funkcjonalnych pomieszczeń o różnym charakterze oraz plac z ogrodem
i terenem zielonym wokół siedziby Dziennego Domu.
Przez okres całego roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie wydał 23 osobom
decyzje administracyjne, kierujące do wsparcia w ramach Dziennego Domu Senior +.
Placówka była czynna od poniedziałku do piątku przez 8 godzin tj. od 800 do 1600. Seniorzy
codziennie otrzymywali ciepły posiłek. Opiekę w placówce nad nimi sprawował stale
animator zajęć i opiekun osób starszych oraz cyklicznie fizjoterapeuta i pielęgniarka.
Całoroczne funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Niemodlinie kosztowało Gminę
152.000,00 złotych, z czego 59.533,35 zł zostało pokryte pozyskaną dotacją ze środków
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r.
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
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 2019 wydano Niemodlińską Kartę Rodziny dla 4 rodzin (20 kart plastikowych).
8. Program „Karta Dużej Rodziny”
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin
3 + zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają
możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej,
bankowej czy rekreacyjnej.
W Gminie Niemodlin wnioski są wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy
Społecznej. W 2019 roku Kartę Dużej Rodziny wydano dla 117 rodzin (249 kart
plastikowych).
Od 1 stycznia 2019 r. każdemu rodzicowi, który wychował przynajmniej trójkę dzieci
– nawet jeśli dziś są one już pełnoletnie – przysługuje Karta Dużej Rodziny.
9. Program „Opolska karta rodziny i seniora”
Opolska Karta rodziny i seniora to system zniżek dla rodzin które wychowują co najmniej
dwoje dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę; lub gdy
wychowują jedno dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko
posiada orzeczenie o niepełnosprawności oraz dla osób powyżej 60 roku życia.
W Gminie Niemodlin wnioski są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej.
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W 2019 roku kartę wydano dla 110 rodzin (141 kart plastikowych).
10. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –2023
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 15 października 2018 roku
w sprawie ustanowienia Rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
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 niniejszego Programu.
11. 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 18 maja 2020 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 grudnia 2016 r.
12. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków
do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów aktywności
społecznej i obywatelskiej
W 2019 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 oraz dbanie o majątek gminy.
W ramach pobudzenia aktywności społecznej doposażano place zabaw dla dzieci
oraz siłownie zewnętrzne, a w sołectwach w których funkcjonują świetlice wiejskie,
wydatkowano środki na ich utrzymanie, drobne remonty oraz uatrakcyjnienie ich
wyposażenia.

7. PROMOCJA GMINY
Współpraca zagraniczna na podstawie zawartych umów o partnerstwie
1)
Współpraca z miastem Vechelde (Niemcy)
- Na zaproszenie Burmistrz Niemodlina - Doroty Koncewicz podczas Święta Karpia
(16 listopada 2019 r.) w Niemodlinie gościliśmy przedstawicieli miast partnerskich:
28

Vechelde, na czele z Burmistrzem Ralfem Wernerem. W ramach podsumowania
XVII Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny „KARPIK” delegacja
z Vechelde uczestniczyła w uroczystej Gali Konkursowej. W ciągu dnia goście z Vechelde
zostali zaproszeni do zwiedzenia zamku w Mosznej z udziałem Burmistrz Niemodlina oraz
innych partnerów miast partnerskich Niemodlina. Podczas spotkania toczyły się rozmowy na
temat bieżącej i przyszłej współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Niemodlin a miastem
Vechelde.
2)
Współpraca z miastem Stity (Czechy)
- W dniu 29 czerwca 2019 r. delegacja naszej gminy, której przewodniczyli Burmistrz
Niemodlina Dorota Koncewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Bartosz
Wajman, wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu organizowanym na historycznej
granicy Czech i Moraw w miejscowości Valterice. W składzie delegacji byli również radni
Rady Miejskiej, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Spotkanie rozpoczęło
się tradycyjnie w samo południe Mszą św. w miejscowym kościółku. Następnie oficjalnego
otwarcia spotkania dokonał Jiri Vogel Starosta miasta Stity. Na program artystyczny złożyły
się między innymi występy zespołów oraz pokazy rękodzieła. Swoje lokalne wyroby
spożywcze wystawiali miejscowi producenci. Podczas spotkania toczyły się rozmowy
na temat bieżącej i przyszłej współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Niemodlin a miastem
Stity.
- Podczas Święta Karpia 2019 rozstrzygnięto XI Polsko-Czeski Konkurs Kulinarny
na Potrawę z Ryb, organizowany wraz z czeskim partnerem – miastem Stity. Konkurs
kulinarny ma na celu propagowanie i pogłębienie wiedzy o tradycyjnych potrawach z ryb
w Polsce i Czechach. Zwraca się w nim uwagę na oryginalność potrawy, związek z danym
regionem. Współpraca z czeskim miastem Stity daje możliwość wymiany wzajemnych
doświadczeń kulinarnych oraz czerpania z bogatej tradycji hodowli ryb, jaką ma Niemodlin,
a polskie miasto ma okazję poznać gust i smak przygranicznych sąsiadów. Podczas konkursu
oceniono 9 potraw. Jury: Dorota Koncewicz, Burmistrz Niemodlina, Jiri Vogel - Starosta
Miasta Stity, Katarzyna Paszula, Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie, Krzysztof Polak,
Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu, Jakub
Roszuk, Prezes Rybackiej LGD "Opolszczyzna". W ramach podsumowania
XVII Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny „KARPIK” delegacja ze Stity
uczestniczyła w uroczystej Gali Konkursowej.
3)
Współpraca z miastem Prażmo (Czechy)
- W Prażmie gościła delegacja z Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w składzie: Burmistrz –
Dorota Koncewicz, radny – Paweł Kotwica, naczelnik wydziału organizacyjnego – Witold
Kuriata, sołtysi oraz pracownicy urzędu. Delegacja została zaproszona przez gospodarzy
partnerskiego Prażma: Starościnę- Michaelę Honešová oraz Wicestarostę- Jindřicha
Vymětalíka. Uczestnicy spotkania odbyli wycieczkę górską, zwiedzili kościół św. Jana
Nepomucena o którym ciekawie opowiadał polski ksiądz. Wzięli także udział w cyklicznym
„Plackowym Święcie”, podczas którego obejrzeli przygotowane występy artystyczne
i spróbowali oryginalnych placków ziemniaczanych.
- Na zaproszenie Burmistrz Niemodlina - Doroty Koncewicz podczas Święta Karpia
(16 listopada 2019 r.) w Niemodlinie gościliśmy przedstawicieli miast partnerskich: Prażmo,
na czele ze Starostką Michaelą Honesovą. W ramach podsumowania XVII
Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny „KARPIK” delegacja z Prażma
uczestniczyła w uroczystej Gali Konkursowej. W ciągu dnia goście z zostali zaproszeni do
zwiedzenia zamku w Mosznej z udziałem Burmistrz Niemodlina oraz innych partnerów miast
partnerskich Niemodlina.
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4)
Współpraca z miastem Dolina (Ukraina)
- W dniach 23 - 25 sierpnia 2019r., na zaproszenie władz miasta Dolina delegacja wraz
z Burmistrz Niemodlina odbyła wizytę w naszym mieście partnerskim Dolina na Ukrainie.
Jak zwykle przyjęto nas bardzo gościnnie i serdecznie. Współpraca z Doliną trwa na mocy
umowy partnerskiej już 16 lat. Nasze miasta łączy wspólna historia. Wielu mieszkańców
Niemodlina pochodzi z Doliny. Odwiedziliśmy także ks. Krzysztofa Panasowca, który
wykonuje wspaniałą misję na rzecz polskich dzieci i młodzieży z Doliny, Kałusza
i Bolechowa.
- 07 czerwca 2019r. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie miało miejsce przepiękne
przedstawienie dzieci z partnerskiego miasta na Ukrainie- Doliny. W sposób wzruszający
młodzi artyści pod kierownictwem ks. Krzysztofa Panasowca przedstawili losy Polski od IX
wieku do teraźniejszości. Przedstawienie powstało z okazji 100-nej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Wśród publiczności znaleźli się Burmistrz Niemodlina Dorota
Koncewicz, Jan Krzesiński- Radny Powiatowy, Bartosz Wajman- przewodniczący Rady
Miejskiej w Niemodlinie, nauczyciele i uczniowie niemodlińskich szkół oraz członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie.
- Na zaproszenie Burmistrz Niemodlina - Doroty Koncewicz podczas Święta Karpia
(16 listopada 2019 r.) w Niemodlinie gościliśmy przedstawicieli miast partnerskich: Dolina.
W ramach podsumowania XVII Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny
„KARPIK” delegacja z Doliny uczestniczyła w uroczystej Gali Konkursowej. W ciągu dnia
goście z zostali zaproszeni do zwiedzenia zamku w Mosznej z udziałem Burmistrz
Niemodlina oraz innych partnerów miast partnerskich Niemodlina.
Realizacja zadań z zakresu promocji gminy
W celach promocji Gminy w 2019 roku wydatkowano środki na zakup gadżetów
reklamowych z herbem oraz adresem strony internetowej Gminy takich jak: parasole,
długopisy, ramki na rejestrację, zapachy samochodowe, breloki z żetonami do wózków
sklepowych, smycze, magnesy, torby reklamowe, cukierki krówki. Przy okazji świąt
bożonarodzeniowych zamówiono druk kartek z życzeniami od Burmistrz Niemodlina
i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz kalendarzy ściennych trójdzielnych. Również
na potrzeby promocji został wykonany z użyciem dronu film podsumowujący rok 2019
w Gminie Niemodlin. Przekazywano informacje o imprezach kulturalnych i sportowych
do serwisu Aglomeracji Opolskiej. Ponadto Gmina brała udział 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. Ponadto Burmistrz Niemodlina objęła honorowym patronatem wiele imprez,
m.in.: Opolskie Targi Turystyki Rodzinnej w Opolu 26-27 października 2019 r., XXV
Barbórkowy Bieg Skalnika w Graczach 23 listopada 2019 r.
8. 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
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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. Wszystkie procesy biblioteczne wykonywane
są przy pomocy systemu bibliotecznego SOWASQL Standard, ponadto w systemie
bibliotecznym MAK + opracowano i skatalogowano płytotekę 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
nasza 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 Vigor, Zamek książęcy
Niemodlin), a także ze szkołami i przedszkolami na terenie Gminy Niemodlin. Ponadto
biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej kampanii czytelniczej „Mała książka – wielki
człowiek” przy współpracy z Instytutem Książki w Krakowie. Włączamy się w realizację
zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
prowadząc działania rozwijające
umiejętności społeczne oraz aktualizując księgozbiór o wydawnictwa związane
z profilaktyką uzależnień.
Księgozbiór ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynosił 74 858 woluminów.
Wpływ w roku 2019 wynosił
- 1469 wol.
w tym zakupiono:
- ze środków własnych
- 830 wol. na kwotę 18551 zł
- ze środków MKiDzN
- 579 wol na kwotę 12 085 zł
z darów wpłynęło
- 71 wol
w tym :
 z Gminnego Programu Profilaktyki
- 24 wol na kwotę 689 zł
 przejęte w ramach DKK
- 20 wol na kwotę 446 zł
 książki przekazane przez WBP w Opolu
- 11 wol
 Prenumerata czasopism za rok 2019
- 12 tytułów na kwotę 4046 zł
W roku 2109 w M-GBP zarejestrowano 2904 czytelników w tym:
 M-GBP (Wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci) – 1998
 Filia Grabin – 223
 Filia Gracze – 509
 Filia Rogi – 174
Liczba odwiedzin w 2019 roku w M-GBP ogółem
Liczba wypożyczeń na zewnątrz

– 28 385
– 49 234
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Liczba udostępnień na miejscu

– 5 892

W roku 2019 osiągnięto następujące wskaźniki:
 liczba czytelników na 100 mieszkańców
 liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców
 liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców

- 22,86
- 11 wol.
- 434 wol.

Ogółem zatrudnionych jest 8 pracowników ( 6,25 etatu ) w tym:
 pracowników merytorycznych - 7 osób ( 5,75 etatu )
 pracownik gospodarczy 1 osoba ( 0,5 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, konkursy,
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 nasza Biblioteka.
W roku 2019 zorganizowano: 149 spotkań ( 2698 uczestników )
 spotkania autorskie z Jolantą Reich-Klose – autorką powieści dla dzieci i młodzieży –
3 spotkania zorganizowano w Niemodlinie, Graczach oraz w Grabinie
 lekcje biblioteczne /szkolenia - 36
 pozostałe imprezy dla użytkowników - 97 w tym między innymi spotkania
Dyskusyjnego Klubu Książki; wystawy: „Malarstwo Pani Barbary Rostkowskiej”,
„Wielcy stąd - znane osobowości powiatu opolskiego”, „Sfrunął na Śląsk orzeł biały”
prezentowana z okazji ogłoszenia Roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich, „ Muzyką
malowane” - przygotowana z okazji Roku Moniuszki prezentowana w naszej czytelni
oraz gościnnie w Szkole Podstawowej nr 26 w Opolu. Odbyły się spotkania
i warsztaty plastyczne „Decoupage w Bibliotece” we współpracy z DECOART –
UTW Niemodlin, zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych oraz wakacji „ Raz, dwa,
trzy! Gramy!”, zajęcia o charakterze teatralnym n w oparciu o japoński teatr ilustracji
„Magiczny świat Kamishibai”. Udział w wojewódzkim konkursie „Najbardziej
aktywny czytelnik 2019 roku”. Organizowano cykliczne spotkania z przedszkolakami
oraz uczniami.
W roku 2019 pracownicy biblioteki uczestniczyli w szkoleniach, wykładach, naradach oraz
wyjazdach organizowanych przez WBP w Opolu. Wykłady dotyczyły między innymi
literatury światowej wydawanej w Polsce, biblioterapii form pracy z czytelnikiem
wykorzystywanych w bibliotekach publicznych naszego województwa.
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:
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1) 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.
2) 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 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.
3) Działalność hali widowiskowo sportowej – bezpłatne korzystanie z obiektu przez
szkoły w godz. 800 – 1530. Po godz. 1530 wynajem obiektu przez kluby sportowe (UKS
Jedynka Niemodlin, MKS Sokół Niemodlin, UKS Sokolik Niemodlin) oraz grupy
zorganizowane z Gminy Niemodlin. Zajęcia trwają do godz. 2200 w dni powszednie,
a do godz. 2000 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.
Rocznie z obiektu hali sportowej korzysta statystycznie ok. 40 000 osób (40 000
wejść).
4) 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.
5) Działalność Stadionu Miejskiego. Rocznie ze stadionu korzysta ok. 15000 osób.
2. Współpraca z klubami w zakresie wspierania sportu:
1) Udostępnianie stadionu oraz boiska Orlik 2012 dla MKS Sokół Niemodlin i UKS
Jedynka dla prowadzenia treningów i meczy mistrzowskich.
2) Użyczenie stadionu i boiska Orlik 2012 dla Funball Niemodlin dla prowadzenia
treningów i meczy mistrzowskich.
3) Pomoc i wspieranie UKS Jedynka Niemodlin oraz LZS Opole w uzyskaniu dotacji
Ministerstwa Sportu i Turystyki na Powszechną Naukę Pływania uczniów Gminnych
Szkół Podstawowych (klas III) i przeprowadzenia programu.
4) Pomoc UKS Jedynka w uzyskaniu środków w ramach programu Szkolny Klub
Sportowy oraz pomoc w realizacji programu.

33

5) 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.
6) Na podstawie podpisanej 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. Od września 2019 program działa w zmienionej formule
i obejmuje dzieci z klas I – V.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej w zakresie działania Ośrodka:
1) Prowadzenie strony internetowej www.osir-niemodlin.pl oraz facebooka Ośrodka.
2) Przekazywanie informacji o działalności Ośrodka na stronę Urzędu oraz na facebooka
Ośrodka i Niemodlin – miasto i gmina.
3) Współpraca z NTO, Radio Opole w zakresie informowania o najważniejszych
wydarzeniach sportowych.
4) Pozyskiwanie sponsorów dla realizacji największych imprez sportowych, których
organizacja wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Umożliwianie sponsorom
wywieszania reklam na naszych obiektach sportowych.
5) Prowadzenie akcji plakatowych na terenie całej gminy informującej
o najważniejszych wydarzeniach sportowych organizowanych przez Ośrodek.
4. Organizacja zawodów, turniejów oraz zajęć sportowo rekreacyjnych w 2019 roku:
1) Mistrzostwa Województwa Opolskiego Samorządowców w piłce nożnej.
2) Mistrzostwa Opolszczyzny Sędziów Piłkarskich.
3) V Niemodlińskie Święto Biegów w tym V Niemodlińska Dycha i Biegi dzieci
i młodzieży. W biegach dzieci wzięło udział ponad 600 uczestników, a w biegu
Niemodlińska Dycha ponad 200 uczestników.
4) Wspieranie zawodów wędkarskich i pokazu gołębi pocztowych.
5) Organizacja VI Memoriału Leszka Opałacza, meczu pokazowego siatkówki pomiędzy
ZAKSĄ Kędzierzyn Koźle, a Jastrzębskim Węglem.
6) Organizacja meczy półfinałowych i finałowego w ramach Pucharu Polski w futsalu
na szczeblu OZPN w Opolu.
7) Kolejna edycja Niemodlińskiej Ligi Futsalu.
8) 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 Gredar Brzeg – organizacja meczu I ligi państwowej
w futsalu.
9) Współorganizacja Olimpiady Przedszkolaków i Balu Przedszkolaka w hali sportowej.
10) Organizacja imprez sportowych objętych patronatem Burmistrz Niemodlina
organizowanych przez Ośrodek.
11) Organizacja Memoriału Leszka Opałacza meczu pokazowego siatkówki mężczyzn
z udziałem drużyny ZAKSA Kędzierzyn- Koźle.
12) Współorganizacja z Ośrodkiem Kultury, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
5. Organizacja i prowadzenie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych sekcjach sportowych,
w ramach programów antyalkoholowych:
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1) Szkolenie dzieci w sekcji piłki nożnej – dwa razy w tygodniu, w zajęciach uczestniczy
ok. 20 chłopców.
2) Szkolenie dzieci w sekcji siatkówki – zajęcia odbywają się w Niemodlinie dwa razy
w tygodniu – uczestniczy w nich regularnie ok. 60 dziewczynek.
3) Szkolenie dzieci w sekcji koszykówki – zajęcia odbywają się w czterech grupach
wiekowych, trzy razy w tygodniu, regularnie uczestniczy w nich ok. 60 chłopców.
4) Szkolenie dzieci w sekcji tenisa stołowego – zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu.
5) Wsparcie szkoleniowe klubów sportowych: UKS Jedynki Niemodlin, MKS Sokół
Niemodlin, współorganizacja zawodów ligowych i turniejów towarzyskich.
6) 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.
7) 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 V, VI i VII klasy.
8) 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.
9) 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.
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 2019 otrzymały dotację w kwotach:
- UKS Jedynka Niemodlin - 36 000 zł
- UKS Sokolik Niemodlin - 20 000 zł
- LKS Skalnik Gracze
- 60 000 zł
- MKS Sokół Niemodlin
- 51 000 zł
- KGKS Krasna Góra
- 3 000 zł.
Razem 170 000 zł
Zarządzeniem Burmistrza Niemodlina Nr IV/37/15 z 08 kwietnia 2015 r. powołana
została Rada 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.
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
35

dużych imprez sportowych). Ośrodek korzysta również z możliwości oferowanych przez
Państwo współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy, Funduszem Rozwoju Kultury
Fizycznej i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Zakres zadań realizowanych przez Ośrodek był tematem sesji Rady Miejskiej
w Niemodlinie odbytej w dniu 27 stycznia 2020 r. Radni nie wnieśli uwag.
3. 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 2000
r. (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), rytmika.
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”,
konkurs rysunkowo-graficzny „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, wyposażony 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
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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. Zatrudnienie: dyrektor (etat), główny księgowy (3/4 etatu), spec. ds. obsługi
urządzeń akustycznych i organizacji imprez (1/4 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 2019 roku zorganizował następujące imprezy kulturalne:
 premiera przedstawienia „Casablanca” Grupy Teatralnej PERSONA GRATA Ośrodka
Kultury w Niemodlinie przy współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
 ferie z Ośrodkiem Kultury,
 Gminny Konkurs Recytatorski „Miłość jest wśród nas”,
 recital Magdaleny Skazy,
 wystawa rysunków satyrycznych Dariusza Dąbrowskiego,
 recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia,
 XIV Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej OCEANY
2019,
 koncert Marcina Januszkiewicza „Osiecka po męsku” ,
 przedstawienie „Aniołek w klatce” w wykonaniu Młodzieżowej Grupy Teatralnej
REF-LEKTOR Ośrodka Kultury,
 wyjazdowy pokaz przedstawienia „Spółka z o.o.” w Prudniku w wykonaniu Grupy
Teatralnej PERSONA GRATA Ośrodka Kultury w Niemodlinie,
 wyjazdowe pokazy „Aniołka w klatce” w wykonaniu Młodzieżowej Grupy Teatralnej
REF-LEKTOR Ośrodka Kultury na podczas Tygodnia Teatralnego w Prudniku oraz
na Zamku w Niemodlinie,
 recital Mai Myśliwiec,
 koncert uczniów zajęć instrumentalnych,
 podsumowanie zajęć tanecznych zespołów Rytmix,
 wakacje z Ośrodkiem Kultury,
 wakacyjny Piknik na trawie,
 pokaz oscarowego filmu „Free Solo”,
 udział w IX Wojewódzkim Święcie Karpia oPolskiego,
 I Powiatowy Konkurs Plastyczny na ilustrację do wybranego wiersza A. Osieckiej,
 I Konkurs recytatorski wierszy Agnieszki Osieckiej,
 Gala Złotego Sokoła 2019,
 koncert Roberta Janowskiego,
 XI Polsko-Czeski Konkurs Kulinarny na Potrawę z Ryb,
 Święto Karpia 2019 / Carp Festival,
 występ kabaretu Czesuaf,
 XVII Międzynarodowy Konkursu Rysunku Satyrycznego KARPIK 2019,
 Konkurs rysunkowo-graficzny „Mały Karpik” 2019,
 warsztaty taneczne dla grup Rytmixu,
 Mikołajki z Ośrodkiem Kultury,
 projekcje filmowe Opolskiego Kina Objazdowego,
 kontynuacja współpracy z Uniwersytetem III Wieku.
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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,
 zajęcia teatralne dla grup wiekowych: szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz dla
dorosłych,
 zajęcia plastyczne,
 zespół wokalny Piąty Bieg,
 nauka gry na instrumentach (gitara, fortepian, keyboard),
 zajęcia taneczne z elementami rytmiki i baletu,
 comiesięczne seanse filmowe we współpracy z Opolskim Kinem Objazdowym.
W ramach promocji wychowankowie Ośrodka Kultury reprezentowali instytucję
na konkursach muzycznych, tanecznych, plastycznych, podczas których odnosili
sukcesy:
ZESPOŁY TANECZNE RYTMIX
Rytmix 1
- 1 miejsce - Taneczne Mistrzostwa Opolszczyzny „Czasem zakręceni” 2019
w Chrząstowicach,
- 3 miejsce - Otwarte Taneczne Grand Prix Polski „Kotwice” 2019 w Brzegu,
- 3 miejsce - Ogólnopolski Konkurs Taneczny „Rhythm & Style” w Rybniku,
- udział w międzynarodowym turnieju tanecznym World Dance w Sosnowcu.
Rytmix 3
- 2 miejsce - Ogólnopolski Konkurs Taneczny „Rhythm & Style” w Rybniku.
Rytmix 4
- 1 miejsce w kat. Show dance - Taneczne Mistrzostwa Opolszczyzny „Czasem zakręceni”
2019 w Chrząstowicach,
- 1 miejsce w kat. Disco dance - Taneczne Mistrzostwa Opolszczyzny „Czasem zakręceni”
2019 w Chrząstowicach,
- 3 miejsce - Otwarte Taneczne Grand Prix Polski „Kotwice” 2019 w Brzegu,
- udział w międzynarodowym turniej tanecznym World Dance w Sosnowcu.
Duet Amelia Maibaum i Julia Misztal
- 1 miejsce - Taneczne Mistrzostwa Opolszczyzny „Czasem zakręceni”
w Chrząstowicach,
- 2 miejsce - Otwarte Taneczne Grand Prix Polski „Kotwice” 2019 w Brzegu.
Duet Julia Rudnicka i Wanessa Krawczyk
- 1 miejsce - Taneczne Mistrzostwa
w Chrząstowicach.

Opolszczyzny

„Czasem

zakręceni”

2019

2019

Solistka Wanessa Krawczyk
- 3 miejsce - Taneczne Mistrzostwa Opolszczyzny „Czasem zakręceni” 2019
w Chrząstowicach,
- udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego „TOP” 2019 we Wrocławiu.
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STUDIO PIOSENKI, SCENA MUZYCZNA, PIĄTY BIEG
 Maja Myśliwiec - I miejsce na Festiwalu z Serduszkiem w Tułowicach,
 Krzysztof Pawlus - I miejsce na Festiwalu z Serduszkiem w Tułowicach,
 Joanna Szewczyk - II miejsce na Festiwalu z Serduszkiem w Tułowicach,
 Wiktoria Burzec - wyróżnienie na Festiwalu z Serduszkiem w Tułowicach,
 Joanna Szewczyk - II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki DO-RE-MI
w Ozimku,
 Magdalena Skaza - II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki DO-RE-MI
w Ozimku,
 Wiktoria Kramczyńska - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki DO-RE-MI
w Ozimku,
 Krzysztof Pawlus – III miejsce Wojewódzkiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki
w Korfantowie,
 Anna Hildebrand – I miejsce Wojewódzkiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki
w Korfantowie,
 Julia Kupczak – wyróżnienie Wojewódzkiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki
w Korfantowie,
 Joanna Paluszkiewicz – I miejsce Wojewódzkiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki
w Korfantowie,
 Joanna Paluszkiewicz, Maja Myśliwiec, Krzysztof Pawlus, Jerzy Sadłoń – kwalifikacja
finałowa 27 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRANIE 2019 w Opolu,
 Joanna Szewczyk - II miejsce na Wojewódzkim Festiwalu „Liść dębu” w Dąbrowie,
 Maja Myśliwiec – I miejsce 27 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
PIOSENKOBRANIE 2019 w Opolu,
 Jerzy Sadłoń – wyróżnienie 27 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRANIE
2019 w Opolu,
 Maja Myśliwiec – I miejsce XVI Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek
Agnieszki Osieckiej „Oceany”,
 Joanna Paluszkiewicz – III miejsce XVI Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację
Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”,
 Wiktoria Burzec – nagroda dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie XVI
Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”,
 Małgorzata Kalińska - I nagroda w IV Głuchołaskim Przeglądzie Piosenki Kresowej,
 Joanna Szewczyk – I miejsce X Festiwalu Piosenki „Jesienne nutki” w Komprachcicach,
 Krzysztof Pawlus - III miejsce X Festiwalu Piosenki „Jesienne nutki” w Komprachcicach,
 Liliana Miszczyk – II miejsce na XXIII Festiwalu Andrzejkowym w Łambinowicach,
 Joanna Szewczyk – wyróżnienie na XXIII Festiwalu Andrzejkowym w Łambinowicach.
3) SEKCJA PLASTYCZNA
 Bartosz Dudarz – wyróżnienie w VII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
„Labirynt Wyobraźni” w Dąbrowie Górniczej,
 Wiktoria Janda, Wojciech Bochatczuk – wystawa konkursowa VII Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego „Labirynt Wyobraźni” w Dąbrowie Górniczej,
 Katarzyna Dolak – czwarty raz z rzędu I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym Magia teatru - Lalka teatralna w Zielonej Górze,
 Wiktoria Śliwka – wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Dzieci
i Młodzieży pt. „PODWÓRKO – Podwórko emocji” w Słupsku,
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Patrycja Śliwka – wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Dzieci
i Młodzieży pt. „PODWÓRKO – Podwórko emocji” w Słupsku,
Martyna Mróz – wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Dzieci
i Młodzieży pt. „PODWÓRKO – Podwórko emocji” w Słupsku,
Zofia Wąchała – nagroda Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Piękno drzemiące
w wulkanach” w Złotoryi,
Jakub Klapan – wyróżnienie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Piękno
drzemiące w wulkanach” w Złotoryi,
Szymon Dragańczyk – wyróżnienie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Piękno
drzemiące w wulkanach” w Złotoryi,
Zofia Wąchała – III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dzieła
Aleksandra Fredy w malarstwie i rysunku” w Nowym Dworze Mazowieckim,
Magdalena Romanowska – laureatka XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Mój
Brzechwa” w Krakowie,
Wiktoria Śliwka – wyróżnienie V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Słowem Malowane” w Lidzbarku Warmińskim,
Julia Kupczak – wyróżnienie na XVII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Dzieci
i Młodzieży „Tęczowy Kalendarz” w Tychach,
Zofia Drabik – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczny „Magurskie
Krajobrazy” w Krempnej (Magurski Park Narodowy),
Wiktoria Śliwka - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczny „Magurskie
Krajobrazy” w Krempnej (Magurski Park Narodowy),
Zuzanna Hatala – wyróżnienie XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Magiczne
Okienko” w Radlinie,
Patrycja Śliwka – III nagroda w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Anioły”
w Aleksandrowie Łódzkim,
Patrycja Śliwka – wyróżnienie w II ogólnopolskim konkursie literackim i plastycznym
„Serce kapsuły Czasu” w Krakowie,
Wiktoria Śliwka – wyróżnienie w II ogólnopolskim konkursie literackim i plastycznym
„Serce kapsuły Czasu” w Krakowie.

Wśród innych sukcesów i działań Ośrodka Kultury warto wymienić:
 Święto Karpia 2018 nagrodzone - 24 kwietnia 2019 roku w Filharmonii
Opolskiej miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród Marszałka Województwa
Opolskiego „Partnerstwo bez granic – Opolskie 15 lat w Unii Europejskiej”. Spośród
17 projektów zgłoszonych przez instytucje publiczne z województwa opolskiego, Święto
Karpia 2018 / Carp Festival otrzymało II nagrodę oraz nagrodę finansową w wysokości
3000 złotych. Nagrodę z rąk Marszałka odebrała Katarzyna Paszula, dyrektor Ośrodka
Kultury w Niemodlinie. Komisja konkursowa oceniająca nadesłane projekty szczególną
uwagę zwracała na pomysłowość, innowacyjność i wzorcowy charakter inicjatywy, jej
rezultaty i perspektywiczność, odbiór zewnętrzny, narzędzia promocji przed i po realizacji,
liczbę partnerów i uczestników krajowych i zagranicznych, wykorzystanie zewnętrznych
źródeł wsparcia oraz jakość przygotowanej dokumentacji.
 Marszałek Województwa wyróżnił Karolinę Micuń - w dniu 7 października
2019 r., podczas XX jubileuszowej gali wręczenia nagród Marszałka Województwa
Opolskiego dla animatorów i twórców kultury, instruktorka tańca Ośrodka Kultury Karolina Micuń - odebrała wyróżnienie.
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 Realizacja i rozliczenie projektu Święto Karpia 2018 – dofinansowanie
w wysokości 59 754 zł. 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. Całkowita
kwota projektu: 71 136 zł.
 Realizacja i rozliczenie projektu „Wyposażenie Ośrodka Kultury
w Niemodlinie w multimedialną fasadę świetlną oraz System Sygnalizacji Pożaru” –
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata
2014 – 2020. Kwota dofinansowania 100 664 zł, kwota całości projektu 183 058 zł.
 Zrealizowano i złożono wniosek o płatność dla operacji „Wyposażenie
Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną przestrzeń wystawienniczą
z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”, w ramach którego został zakupiony
schodołaz gąsienicowy Liftkar PTR 160 umożliwiający bezpieczne przemieszczanie się
osób poruszających na wózkach inwalidzkich, powstała nowa jakościowo przestrzeń
wystawiennicza, dzięki wyposażeniu w linkowy system zawieszania i w oświetlenie
wystawiennicze foyer, sali konferencyjnej oraz sali na piętrze. W ramach realizacji
projektu sala konferencyjna, foyer, hol oraz sala na piętrze zostały wyposażone w system
nagłośnieniowy, który może pracować łącznie lub niezależnie. Dodatkowo, również
w ramach projektu, została zainstalowana aluminiowa krata ekspozycyjna. Projekt
„Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną przestrzeń
wystawienniczą z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020. Kwota
dofinansowania 68 337 zł, kwota całości projektu 134 858 zł.
 Opracowano dokumentację na kompleksową modernizację widowni
i sceny Ośrodka Kultury w celu złożenia wniosku do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostosowanie
widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do wymogów ppoż”. Modernizacja
widowni i sceny jest konieczna ze względu na decyzję Komendanta Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej. Koszt 58 794zł brutto.
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 nagrań ośrodka.
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,
 współorganizacja jubileuszu pięciolecia działalności Niemodlińskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
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Wśród najważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Ośrodek
Kultury w Niemodlinie w 2019 roku należy wymienić:
Święto Karpia 2018 / Carp Festival
15 listopada, w przeddzień rozdania nagród profesjonalnym rysownikom, laureaci
konkursu rysunkowo-graficznego „Mały Karpik” 2019 odebrali nagrody w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych gminy Niemodlin
i gmin należących do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”.
16 listopada miała miejsce gala wręczenia nagród laureatom XVII Międzynarodowego
Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik” 2019. Wzięli w niej udział rysownicy z Polski
i zagranicy, zaproszeni goście, przedstawicieli władz województwa, powiatu, gminy, miast
partnerskich: Stity i Prażma z Czech, Doliny z Ukrainy oraz Vechelde z Niemiec; byli
dyrektorzy instytucji, przedstawiciele stowarzyszeń, mieszkańcy. W części artystycznej
wystąpił kabaret Czesuaf. Po gali na Ścianie Satyryków odsłonięte zostały pamiątkowe
tabliczki znanych polskich rysowników: Pauliny Kopestyńskiej, Dariusza Dąbrowskiego,
Lecha Kotwicza. Odbył się także wernisaż wystawy prac konkursowych tegorocznego
„Karpika”, któremu towarzyszyła degustacja potraw z karpia. Nie zabrakło również
karpikowego tortu.
Podczas Święta Karpia 2019 rozstrzygnięto XI Polsko-Czeski Konkurs Kulinarny
na Potrawę z Ryb, organizowany wraz z czeskim partnerem – miastem Stity. Konkurs
kulinarny ma na celu propagowanie i pogłębienie wiedzy o tradycyjnych potrawach z ryb
w Polsce i Czechach. Zwraca się w nim uwagę na oryginalność potrawy, związek z danym
regionem. Współpraca z czeskim miastem Stity daje możliwość wymiany wzajemnych
doświadczeń kulinarnych oraz czerpania z bogatej tradycji hodowli ryb, jaką ma Niemodlin,
a polskie miasto ma okazję poznać gust i smak przygranicznych sąsiadów. Podczas konkursu
oceniono 9 potraw.
Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”
16 maja 2019 r. od rana na scenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie śpiewali młodzi
wokaliści - uczestnicy XIV Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki
Osieckiej „Oceany”. Wieczorem, wybrani przez jury, wystąpili laureaci konkursu. Ze swoimi
niezwykłymi interpretacjami znanych piosenek Agnieszki Osieckiej wystąpił również Marcin
Januszkiewicz – artysta, który przewodniczył konkursowemu jury.
Werdykt
Grand Prix Wiktoria Czerpak, Diecezjalne Gimnazjum Humanistyczne w Nysie
Kategoria 16 -24 lat I MIEJSCE - Maja Myśliwiec, Ośrodek Kultury w Niemodlinie
II i III Miejsca nie przyznano
Kategoria 12 – 15 lat I MIEJSCE - Ewelina Woźniak, Studio Piosenki i Tańca „Fart”
w Bielawie I MIEJSCE - Vanessa Siwy, Krapkowicki Dom Kultury II MIEJSCE - Hanna
Kotula III MIEJSCE - Joanna Paluszkiewicz, Ośrodek Kultury w Niemodlinie
WYRÓŻNIENIE - Katarzyna Juruć, Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Talentów „Akces”
w Ozimku
WYRÓŻNIENIE - Rafał Wieczorke, Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi
Nagroda dyrektora Ośrodka Kultury w Niemodlinie - Wiktoria Burzec, Ośrodek Kultury
w Niemodlinie
Konkurs recytatorski wierszy Agnieszki Osieckiej 2019
W 83. rocznicę urodzin poetki, 9 października 2019 r., w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie odbył się po raz pierwszy Konkurs recytatorski wierszy Agnieszki Osieckiej
dla uczniów szkół powiatu opolskiego. Recytowało 44 młodych ludzi ze szkół podstawowych
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i ponadpodstawowych z: Brynicy, Wawelna, Grabina, Graczy, Ozimka, Jełowej, Niemodlina,
Prószkowa, Rogów i Tułowic.
Jury w składzie: Przemysław Czernik (przewodniczący) - aktor teatralny, przez wiele
lat występujący w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu, obecnie w Teatrze Eko – Studio
w Opolu, Katarzyna Paszula – dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie, twórca
Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek A. Osieckiej „Oceany”, Marek
Krzyżanowski – pracownik Ośrodka Kultury w Niemodlinie, ustaliło:
Grand Prix – Nagrodę Starosty Opolskiego otrzymała Wiktoria Syguła (Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich w Ozimku)
Kategoria: szkoły podstawowe kl. 4-6
1. Marta Marcinkiewicz (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach)
2. Julian Duda (Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej)
3. Olga Bunkowska (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Paraolimpijczyków i Olimpijczyków
Polskich w Ozimku)
Wyróżnienia: Hanna Basowska (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
w Niemodlinie), Amelia Kita (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Paraolimpijczyków
i Olimpijczyków Polskich w Ozimku), Zofia Wąchała (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza
Korczaka w Niemodlinie), Joanna Seroczyńska (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Niemodlinie)
Kategoria: szkoły podstawowe kl. 7-8
1.Weronika Całus (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Paraolimpijczyków i Olimpijczyków
Polskich w Ozimku)
2. Bartosz Mazurkiewicz (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Paraolimpijczyków i Olimpijczyków
Polskich w Ozimku)
3. Melania Świtała (Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej)
Wyróżnienia: Maja Rawicka (Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej), Justyna
Narowska (Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy)
Kategoria: szkoły ponadpodstawowe
1. Marta Konieczko (Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie)
2. Dagmara Soja (Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie)
3. Agnieszka Wąchała (Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie)
Wyróżnienia: Nie przyznano.
Miłość jest wśród nas 2019
15 lutego 2019 r., z okazji przypadających dzień wcześniej walentynek, Ośrodek
Kultury w Niemodlinie zorganizował po raz kolejny gminny konkurs recytatorski „Miłość jest
wśród nas”. Konkurs zgromadził 22 uczniów ze szkół w Niemodlinie, Graczach i Grabinie.
Młodzież recytowała wiersze o tematyce miłosnej w trzech kategoriach wiekowych. Jury
w składzie: Irena Lachowska (przewodnicząca), Małgorzata Nawrocka-Badeja i Marek
Krzyżanowski, postanowiło przyznać Grand Prix Karolinie Janiak z Liceum
Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Niemodlinie, za recytację wiersza Janusza Kofty
„Naszą miłość zabiła wielka płyta”.
9. OŚWIATA i WYCHOWANIE
Gmina Niemodlin w 2019 roku była 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,
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jedno przedszkole oraz dwie szkoły podstawowe i gimnazjum zlokalizowane są na wsiach –
w Rogach i Graczach.
STAN ORGANIZACJI JEDNOSTEK:
Jednostka
liczba
liczba
oddziałów
wychowanków

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

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

Publiczne
Gimnazjum
w Graczach*
OGÓŁEM

liczba
zatrudnionych
nauczycieli

liczba
zatrudnionych
pracowników
administracji i
obsługi

6

130

13

13

5

114

14

12

3

71

11

10

23

488

56

8

9

122

24

6

13

205

33

7

w tym 1 oddział
przedszkolny przy
SP

80

21

6

1

25

16

6

69

1 235

188

68

9

*zgodnie z reformą systemu oświaty Publiczne Gimnazjum w Graczach funkcjonowało do
dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Szczegółowe informacje zawarte są w raporcie o stanie realizacji zadań oświatowych,
który w terminie do dnia 31 października każdego roku przedstawiany jest Radzie Miejskiej.
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Nadto na terenie Gminy Niemodlin funkcjonują:
1) dwie publiczne jednostki systemu oświaty:
 Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Grabinie
prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
W szkole tej funkcjonuje 11 oddziałów – w tym 3 oddziały przedszkolne przy szkole
podstawowej
 Zespół Szkół w Niemodlinie prowadzony przez Powiat Opolski
W szkole tej funkcjonuje:
a) Liceum Ogólnokształcące,
b) Branżowa Szkoła I stopnia
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 2019 Gmina Niemodlin otrzymała:
1) subwencję oświatową w wysokości: 8 948 453,00 zł,
2) dotację przedszkolną, dotację podręcznikową, wsparcie finansowe w ramach
rządowych programów „Wyprawka szkolna” i „Aktywna tablica” w łącznej
wysokości: 566 052,69 zł.
W roku 2019 Gmina Niemodlin poniosła wydatki na:
1) prowadzenie i opiekę przedszkolną w wysokości: 4 521 754,78 zł,
2) prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości: 11 185 991,74 zł,
3) udzielania dotacji dla:
a) Szkoły Podstawowej SPSK w Grabinie z oddziałem przedszkolnym
w wysokości: 1 436 707,27 zł,
b) niepublicznych przedszkoli w wysokości: 660 297,22 zł,
c) niepublicznych żłobków w wysokości: 39 800,00 zł.
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Akty prawne
W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. głównie w wyniku zmian przepisów prawa
oświatowego oraz bieżącej realizacji zadań oświatowych niezbędne było podjęcie nowych
uchwał i zarządzeń, w tym:
1) 7 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 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
c) ustalenia projektu planu sieci szkół,
d) ustalenia planu sieci szkół,
e) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Graczach,
f) określenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli”,
g) określenia średniej ceny jednostki paliwa.
2) 6 zarządzeń Burmistrza Niemodlina, tj. w sprawie:
a) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Gminy Niemodlin na rok 2019,
b) wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych,
c) zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli Gminy Niemodlin na rok 2019,
d) powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego,
e) ustalenia terminu składania wniosków o udzielenia pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
f) wyznaczenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
zastępców dyrektorów szkół i przedszkoli na czas ich nieobecności
Wszystkie uchwały i zarządzenia są na bieżąco realizowane.

10. PORZĄDEK i BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Stan faktyczny i prawny nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych
w Brzęczkowicach oraz podjęte w tym zakresie działania:
1. Nielegalne składowisko odpadów w Brzęczkowicach powstało w wyniku przestępstwa.

Prawdopodobnie odpady zostały zmagazynowane w okresie grudzień - styczeń 2019 r.
Składowisko zostało wykryte w trakcie jego zapełniania. Bezpośredni sprawcy
deponowania odpadów zostali zatrzymani przez Policję. Nieruchomość jest zajęta przez
komornika, na poczet milionowego zadłużenia właścicieli. KWP w Opolu wraz
z Prokuraturą Okręgową (obecnie w Katowicach) prowadzą postępowanie wobec osób
zatrzymanych. Odpady zmagazynowane są na paletach, w 3 - 4 rzędach pod ścianami
obiektu i zeskładowanych na 3 poziomach. Na paletach znajdują się głównie beczki oraz
tzw. mauzery (ok. 2.290 szt. pojemników - 1.900 Mg).
2. Zespół orzekający SKO w Opolu postanowił uchylić w całości decyzję Burmistrza
Niemodlina, w przedmiocie nakazania właścicielom nieruchomości, solidarne usunięcie
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3.

4.

5.

6.

7.

odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z uwagi
na nieuznanie za posiadaczy odpadów właścicieli ww. działki, w rozumieniu zapisów
ustawy o odpadach (z uwagi na brak wykazanego sprawstwa lub postępowania
dochodzeniowego przeciwko tym osobom).
Burmistrz Niemodlina, na podstawie art. 26a ust. 1, 2 pkt 3, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.), po zasięgnięciu
opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, wydał decyzję, w której postanowił o podjęciu
działań polegających na usunięciu odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich
składowania i zagospodarowaniu ich poprzez wywiezienie i utylizację.
Na podstawie powyższej decyzji, Gmina Niemodlin złożyła do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) wniosek
o dofinansowanie w formie dotacji, przedsięwzięcia pn.: „Wywóz i utylizacja
niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach
gm. Niemodlin”, w ramach programu priorytetowego nr 2.9 „Racjonalne gospodarowanie
odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie porzuconych odpadów”, który w dniu
18 listopada 2019 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Obecnie wniosek jest
w trakcie dalszego procedowania.
Na podstawie powyższej decyzji, Gmina Niemodlin złożyła do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) wniosek
o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji, na zadanie pn. „Wywóz i utylizacja
niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach gm.
Niemodlin”. WFOŚiGW w dniu 31 października 2019 r. poinformował, że wniosek
Gminy Niemodlin został rozpatrzony negatywnie. Poinformował jednocześnie,
że WFOŚiGW jest w trakcie opracowywania na rok 2020 nowych „Zasad udzielania
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu”, uwzględniających wsparcie w formie dotacji
do utylizacji odpadów niebezpiecznych.
Od czasu wykonania we wrześniu, przez Gminę Niemodlin, technicznego zabezpieczenia
nielegalnego składowiska odpadów w Brzęczkowicach, tj. oświetlenia, monitoringu,
alarmu, ogrodzenia, bram, uporządkowanie roślinności, montaż tablic ostrzegawczych
itp., za kwotę 78 tys. zł, nie odnotowano w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, żadnych
zdarzeń, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo na tym terenie.
Gmina Niemodlin jest w stałym kontakcie z KWP w Opolu, Wojewódzkim Inspektorem
Ochrony Środowiska w Opolu, w zakresie pomocy merytorycznej w ubieganiu
się o środki na wywóz i utylizację odpadów oraz wspólnie z Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska w Opolu, w zakresie monitorowania stanu składowiska.

Realizacja zadań wykonywanych przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
UM w Niemodlinie, to m.in.:
1) Bezpieczeństwo Gminy:
- corocznie opracowywana jest zbiorcza informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego w Gminie Niemodlin za rok poprzedni oraz założeń do działalności w roku
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bieżącym. 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. Informacja w postaci zbiorczego
zestawienia na podstawie ich danych opracowana została 17 czerwca 2019r. i przesłana
do zapoznania się radnym Rady Miejskiej. Na sesji Rady Miejskiej w m-cu wrześniu 2019 r.
została przyjęta przez Radnych. W sesji RM uczestniczyli: Komendant Komisariatu Policji
w
Niemodlinie,
Zastępca
Dowódcy JRG
Nr
3
PSP
w
Niemodlinie
oraz Komendant Straży Miejskiej w Niemodlinie.
Autorzy informacji w swoich opracowaniach przedstawili zjawiska, w jakich uczestniczyli
w ramach wykonywania zadań służbowych.
W roku bieżącym wystąpiono do Komendy Miejskiej Policji w Opolu, Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Straży Miejskiej w Niemodlinie o przekazanie
danych niezbędnych do opracowania informacji w przedmiotowej sprawie dotyczących
zaistniałych zdarzeń w 2019 r. – termin opracowania informacji 31 maja 2020 r.
Informacja zbiorcza przedstawiona zostanie radnym Rady Miejskiej w Niemodlinie
w m-cu wrześniu 2020 r.
2) Współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Opolu:
- każdego roku w oparciu o obwieszczenie Wojewody Opolskiego organizowana jest
kwalifikacja wojskowa. W roku 2019 odbyła się ona w m-cu marcu. Przed Powiatową
Komisją Lekarską Nr 2 w Opolu z gminy Niemodlin stawiło się 67 wezwanych osób
(1 kobieta oraz 66 mężczyzn). Dwaj mężczyźni skierowani na ekspertyzę lekarską nie
powrócili z wynikami badań lekarskich. Na komisji orzekany jest stan zdrowia oraz kategoria
wojskowa,
- każdego roku kalendarzowego Gmina realizuje świadczenia obronne osobiste i rzeczowe,
odbywa się to na podstawie wniosków WKU, w roku 2019: wydano 51 decyzji
wraz z zawiadomieniami i 37 wezwań do świadczeń rzeczowych, oraz 14 decyzji
(wraz z zawiadomieniami i wezwaniami) do świadczeń osobistych.
3) Udział przedstawicieli gminy w ćwiczeniach i szkoleniach obronnych oraz z zakresu
zarządzania kryzysowego:
- szkolenia i ćwiczenia organizowane są przez Starostwo Powiatowe w Opolu oraz Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW, odbywają się co roku w zależności
od terminów i planów ustalonych przez organizatorów,
- uczestnikami szkoleń i ćwiczeń wyjazdowych organizowanych w ramach powiatu
opolskiego są wyznaczani corocznie pracownicy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (8 osób).
4) Współdziałanie ze Strażą Miejską w Niemodlinie.
5) Coroczne rozliczanie stanu służby zdrowia w ramach tzw. Bilansu służby zdrowia
na potrzeby realizowanych zadań obronnych - dane na potrzeby Powiatowego Starostwa
w Opolu oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego /WBiZK/.
Zakres zadań realizowanych przez 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
(Dz.U. nr 79 z 2001 r. poz. 855 z późn. zm.). Jako stowarzyszenia jednostki OSP działają
na podstawie swoich statutów, w których wszelkie sprawy dotyczące ochrony
przeciwpożarowej wymagają uzgodnienia: w przypadku OSP - z komendantem
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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).
W jednostkach OSP działa aktywnie 80 strażaków-ochotników posiadających przeszkolenie
i uprawnienia do uczestnictwa w akacjach ratowniczych, ponadto jest 50 strażakówochotników (druhów honorowych, druhów wspomagających działania jednostek – są to
strażacy nie posiadający uprawnień do działań ratowniczych – wykonują oni prace
porządkowe, remontowe itp.).
1) Na wyposażeniu
n/w pojazdy:
Lp.
Nr rej.

1

OPO FH30

2

OPO 8VS2

3

OPO 3Y57

4

OPO 22799

4

OPO 1U45

5

OPO 6X85

6

OPO 18667

7

OPO U293

8

OPO 6X24

Lp.

Nr rej.

9

OPO 20663

jednostek

OSP

z

terenu

Gminy

Marka, typ/model
OSP GRABIN
Steyr rok prod. 1997
sekcja 3 osobowa

Daimler Benz rok prod. 1974
sekcja 6 osobowa

Przyczepka STA PW6 rok prod.
1976
Chevrolet Aveo rok prod. 2006
OSP GRACZE
Jelcz 005 - Star 244 rok prod.1995
sekcja 6 osobowa

Steyr rok prod.1990
sekcja 9 osobowa

FORD-TRANSIT rok prod.2002
sekcja 9 osobowa

OSP GRODZIEC
Star 200 rok prod.1984
sekcja 8 osobowa

Renault rok prod.1991
sekcja 9 osobowa

Marka, typ/model
OSP KRASNA GÓRA
Daimler-Benz rok prod.1987

Niemodlin

pozostają

Rodzaj
pożarniczy
gaśniczy średni
pożarniczy
gaśniczy średni
pożarniczy
operacyjny
pożarniczy
gaśniczy średni
pożarniczy
gaśniczy średni
pożarniczy
inny lekki
pożarniczy
gaśniczy średni
pożarniczy
gaśniczy średni
Rodzaj
pożarniczy
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sekcja 6 osobowa

10

11

OPO HA53

VOLKSWAGEN-Transit r.p. 1993

OPO 1X65

sekcja 6 osobowa

OSP ROGI
Iveco-Magirus rok prod.1989
sekcja 9 osobowa

gaśniczy średni
pożarniczy
inny lekki
pożarniczy
gaśniczy lekki

2) 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/.
3) Zestawienie wyjazdów jednostek OSP z Gminy Niemodlin za 2019 r.
OSP Grabin
- pożary – 9, w tym 1 poza rejon działania do miejscowości Malerzowice (pożar),
– miejscowe zagrożenia – 8, w tym 2 poza rejon działania do miejscowości
Malerzowice droga nr 46 (2 wypadki drogowe w różnych terminach),
– alarm fałszywy – 1,
– ćwiczenia – 0,
– zabezpieczenie rejonu działań JRG 3 – 1,
– razem – 19 wyjazdów
W tym 3 wyjazdy poza rejon działania – pożar i 2 wypadki drogowe w Malerzowicach.
Jednostka mimo alarmowania nie wyjechała do zdarzenia: 4 razy, w tym 1 raz pożar, 3 razy
miejscowe zagrożenia.
OSP Gracze
- pożary – 35,
– miejscowe zagrożenia – 20, w tym 1 poza rejon działania, autostrada A-4, 209 km,
kier. Wrocław (wypadek drogowy),
– alarm fałszywy – 1,
– ćwiczenia – 2,
– zabezpieczenie rejonu działań JRG 3 – 8,
– razem – 66 wyjazdy.
W tym 1 wyjazd poza rejon działania – autostrada A-4, 209 km, kier. Wrocław (wypadek
drogowy).
OSP Grodziec
- pożary – 18,
– miejscowe zagrożenia – 8, w tym 1 poza rejon działania do miejscowości Prądy
(powalone drzewo),
– alarm fałszywy – 2,
– ćwiczenia – 0,
– zabezpieczenie rejonu działań JRG 3 – 5,
– razem – 33 wyjazdy.
W tym 1 poza rejon działania do miejscowości Prądy (powalone drzewo).
OSP Krasna Góra
- pożary – 8,
– miejscowe zagrożenia – 6,
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– alarm fałszywy – 0,
– ćwiczenia – 0,
– zabezpieczenie rejonu działań JRG 3 – 0.
– razem – 14 wyjazdów.
W tym 0 wyjazdów poza rejon działania.
Jednostka mimo alarmowania nie wyjechała do zdarzenia 1 raz do miejscowego zagrożenia.
OSP Rogi
- pożary – 2,
– miejscowe zagrożenia – 0,
– alarm fałszywy – 0,
– ćwiczenia – 0,
– zabezpieczenie rejonu działań JRG 3 – 0.
– razem – 2 wyjazdy.
W tym 0 wyjazdów poza rejon działania.
Jednostki alarmowane do zdarzeń przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego,
które nie wyjechały do zdarzeń:
OSP Grabin
– pożary – 1,
– miejscowe zagrożenia – 3.
OSP Gracze
– jednostka wyjechała na wszystkie wezwania.
OSP Grodziec
- jednostka wyjechała na wszystkie wezwania.
OSP Krasna Góra
– miejscowe zagrożenia – 1.
OSP Rogi
– pożary – 2,
– miejscowe zagrożenia – 1.
Przyczyną braku realizacji wezwania do wyjazdu był brak możliwości skompletowania sekcji
przez daną jednostkę OSP. Minimalny skład sekcji musi wynosić 3 osoby, w tym dowódca
sekcji (posiadający uprawnienia), kierowca oraz ratownik.
4) Szkolenia OSP w 2019 r.
Członkowie jednostek OSP z gminy Niemodlin podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczyli
w 2019 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.
Liczba osób uczestniczących w szkoleniach zależała od liczby miejsc określonych przez
Komendę Miejska PSP w Opolu.
5) Inspekcje w jednostkach OSP 2019.
W 2019 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.
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Dowództwo JRG 3 PSP przeprowadziło inspekcję pozostałych jednostek /OSP Grodziec,
OSP Krasna Góra, OSP Rogi/, które również otrzymały ocenę pozytywną.

11. GOSPODARKA ODPADAMI
1. Gospodarka odpadami stałymi
Łączna ilość odebranych i zebranych odpadów komunalnych w 2019 z terenu
Gminy Niemodlin - dane w opracowaniu (termin złożenia sprawozdania z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi mija 30 października 2020 r.)
Na koniec roku 2019 było 2 776 aktywnych kart opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami 2 684 gospodarstw
zbiera odpady w sposób selektywny, a 92 gospodarstwa nie segregują odpadów
komunalnych.
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2019
roku wyniosły 1 812 191,90 zł. Zaległości z tego tytułu wyniosły 182 191,90 zł.
W 2019 roku wystawiono 613 upomnień dla osób zalegających z opłatą za wywóz
śmieci. Ponadto wszczęto 150 postępowań egzekucyjnych w celu przymusowego
ściągnięcia zaległych opłat.
Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rogi w 2019 r.
Gmina Niemodlin ma zawartą umowę na monitoring nieczynnego składowiska odpadów
w Rogach.
2. 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. Na oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych znajdują się dwa SBR
(sekwencyjne biologiczne reaktory). Planowana jest modernizacja tej oczyszczalni miedzy
innymi budowa trzeciego SBR oraz zbiornika uśredniającego ścieki dowożone. W roku 2019
napływających ścieków na oczyszczalnie ścieków oraz dowożonych wozami asenizacyjnymi
było 561 426 m³ natomiast odpływających 529 922 m³. Średnie roczne stopnie redukcji
poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia wynosiły: BZT₅ - 96%, ChZTCr - 91%,
zawiesina – 95%, fosfor ogólny – 89%, azot ogólny – 84%.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Na koniec 2019 r. w prowadzonym rejestrze zgłoszonych było 169 przydomowych
oczyszczalni. W roku 2019 Gmina Niemodlin udzieliła dofinansowania budowy
4 przydomowych oczyszczalni ścieków.
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12. OCHRONA ZDROWIA
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
2019 roku w lecznictwie
zamkniętym w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przebywało 141 pacjentów;
zatrudnienie: 7 lekarzy konsultantów specjalistów, 16 pielęgniarek, 2 ratowników
medycznych, 10 opiekunów medycznych, 8 fizjoterapeutów, logopeda, terapeuta
zajęciowy, psycholog,
 specjalistyczną ambulatoryjną opiekę medyczną w Poradni Chirurgii Urazowo
Ortopedycznej na podstawie kontraktu z NFZ,
zatrudnienie: 2 lekarzy specjalistów ortopedów, 1 pielęgniarka. W 2019 roku
odnotowano 3400 wizyt w poradni ortopedycznej,
 fizjoterapię ambulatoryjną w Gabinecie Fizjoterapii Ambulatoryjnej, od 1 maja 2019
roku kontrakt z NFZ.
Zatrudnienie: 2 fizjoterapeutów.
Zatrudnienie: stan na 31 grudnia 2019 r.
 pracownicy – 44 osoby ( 42,25 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.
W marcu 2019 roku zakończono inwestycję pn.: „Rewitalizacja Obiektu
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie - podniesienie standardu
i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących względem
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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.
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 5 025 656,01 zł.
W 2019 roku wykonano odbiory techniczne i rozliczenie projektu.
W wyniku przeprowadzonej rewitalizacji obiektu zostały wykonane m.in. następujące
przedsięwzięcia:
- całkowity remont pomieszczeń byłego szpitala w budynku B –wejście od strony ulicy, gdzie
w ramach przeprowadzonego remontu udało się stworzyć dodatkowy oddział na 15 łóżek,
- docieplenie ścian zewnętrznych całości zabudowań wraz z częściową wymianą okien,
- montaż nowej windy,
- wykonano nowe pomieszczenia kotłowni wraz z wymianą kotłów i instalacją baterii
słonecznych,
- zainstalowano nowe instalacje wodne i kanalizacyjne oraz ciepłej wody,
- zamontowano nowe systemy wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń.
Przeprowadzone prace stworzyły lepsze i bardziej komfortowe warunki pobytu
pacjentów objętych długoterminową stacjonarną opieką medyczną oraz korzystających
z fizjoterapii ambulatoryjnej, przyczyniły się do uzyskania oszczędności w zakresie
zużywanych mediów oraz spowodowały lepsze dostosowanie istniejącej infrastruktury
do obowiązujących standardów leczniczych i wymogów technicznych.
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie posiada stabilną sytuację
finansową wynikającą z podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia kontraktów
na realizację świadczeń zdrowotnych .
Ponadto w wyniku przeprowadzonej rewitalizacji obiektu udało poszerzyć
prowadzoną działalność w zakresie długoterminowej opieki stacjonarnej nad pacjentami
o dodatkowe 15 łóżek co skutkowało podpisaniem kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia w tym zakresie od 1 stycznia 2020 roku.
13. INWESTYCJE
Zrealizowane inwestycje w roku 2019:
1. Wykonano przebudowę ulicy Lwowskiej w Niemodlinie. Całkowita wartość inwestycji
wyniosła 3 478 378,65 zł.
2. Wykonano przebudowę ulicy Lwowskiej – Staw Młyński. Całkowita wartość inwestycji
wyniosła 322 600,99 zł.
3. Wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Słowackiego
w Niemodlinie. Całkowita wartość dokumentacji wyniosła 27 060,00 zł.
4. Wykonano budowę łącznika między ul. Nyską a ul. Długą w Grabinie. Całkowita wartość
inwestycji wyniosła 68 987,25 zł.
5. Wykonano zadanie dostosowania budynku Ośrodka Kultury do warunków p.poż.montaż klapy oddymiającej i żaluzji. Całkowita wartość inwestycji wyniosła
79 814,79 zł.
6. Wykonano dokumentację przebudowy dróg transportu rolnego w Roszkowicach
i Rogach. Całkowita wartość dokumentacji wyniosła 34 809,00 zł.
7. Rozpoczęto wykonanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy ul. Słonecznej
w Niemodlinie.
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Wykonano dokumentację budowy kanalizacji sanitarnej w Graczach - Kolonia
Robotnicza. Całkowita wartość dokumentacji wyniosła 21 525,00 zł.
9. Wykonano dokumentację budowy wodociągu tranzytowego SUW Niemodlin – Piotrowa.
Całkowita wartość dokumentacji wyniosła 11 931,00 zł.
10. Wykonano aktualizację dokumentacji na modernizację i rozbudowę oczyszczalni
ścieków dla gminy Niemodlin w Gościejowicach Małych. Całkowita wartość zadania
wyniosła 9 503,50 zł.
8.

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. Poniżej przedstawiono kolejne zrealizowane działania przewidziane
do realizacji w Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin.
1. Wykonano dokumentację w formie PFU budowy kanalizacji sanitarnej w Graczach Kolonia Robotnicza oraz złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania
ze środków UE do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Wykonano aktualizację dokumentacji na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków
dla gminy Niemodlin w Gościejowicach Małych oraz rozpoczęto przygotowanie
do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków UE
do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
3. Wykonano dokumentację w formie PFU budowy wodociągu tranzytowego SUW
Niemodlin – Piotrowa.
4. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie o zewnętrzny szyb windowy z montażem dźwigu osobowego o napędzie
elektrycznym. Celem projektu jest niwelowanie barier architektonicznych, poprzez
zapewnienie osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich jak i osobom mającym
trudności w samodzielnym poruszaniu się, dostępu do pomieszczeń w budynku Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie.
.
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procesy demograficzne w latach 2016--2018

urodzenia

zgony

zameldowania

wymeldowania

Stan na
31.12.
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miasto

wieś
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26
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69
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wieś
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wieś

29
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25

35
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54
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319
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159
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wieś
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96

68
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83
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2037
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mężczyźni
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99
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78
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347
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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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Procesy demograficzne w 2019

Stan na
31.12.
2019

2019
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211
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wieś
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39
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miasto

wieś
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wieś
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40
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133
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Procesy demograficzne
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w 2019r.
Stan
na

wiek
0-3
kobiety
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4-6
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7-15
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88
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Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 31.12.2019r. – 12.700
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