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Część pierwsza do Raportu o stanie Gminy za 2020 rok 

 

 

1. Charakterystyka obszaru 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Statystyka osób zameldowanych na pobyt stały  

w poszczególnych miejscowościach gminy Niemodlin według stanu  

na dzień 31 grudnia 2020r. 

 

 

 

L.p. Miejscowości 
Liczba osób zameldowanych na pobyt 

stały 

1. Brzęczkowice 54 

2. Gościejowice 271 

3. Gościejowice Małe 54 

4. Góra 125 

5. Mała Góra 16 

6. Grabin 583 

7. Gracze 1416 

8. Grodziec 205 

9. Grodziec Drugi 136 

10. Jaczowice 159 

11. Jakubowice 153 

12. Krasna Góra 292 

13. Lipno 252 

14. Magnuszowice 329 

15. Magnuszowiczki 105 

16. Michałówek 137 

17. Molestowice 105 

18. Piotrowa 176 

19. Radoszowice 315 

20. Rogi 170 

21. Roszkowice 156 

22. Rutki 67 

23. Rzędziwojowice 224 

24. Sady 337 

25. Sarny Wielkie 140 

26. Sosnówka 132 

27. Szydłowiec Śląski 129 

28. Tarnica 110 

29. Tłustoręby 145 

30. Wydrowice 234 

31. Niemodlin 5859 

     Razem 12586 

 

 

 

3. Jednostki organizacyjne, pomocnicze, OSP 

 

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 

 

Instytucje kultury 

 Ośrodek Kultury im. Agnieszki Osieckiej, ul. M. Reja 1,  

 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34. 

 

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4. 

 

Jednostki pomocnicze: 

 

1. Sołectwo Brzęczkowice 

2. Sołectwo Gościejowice 

3. Sołectwo Góra 

4. Sołectwo Grabin  

5. Sołectwo Gracze 

6. Sołectwo Grodziec 

7. Sołectwo Jaczowice 

8. Sołectwo Jakubowice 

9. Sołectwo Krasna Góra 

10. Sołectwo Lipno  

11. Sołectwo Magnuszowice 

12. Sołectwo Magnuszowiczki 

13. Sołectwo Michałówek 

14. Sołectwo Molestowice 

15. Sołectwo Piotrowa 

16. Sołectwo Radoszowice 

17. Sołectwo Rogi 

18. Sołectwo Roszkowice 

19. Sołectwo Rutki 

20. Sołectwo Rzędziwojowice 

21. Sołectwo Sady 

22. Sołectwo Sarny Wielkie 

23. Sołectwo Sosnówka 

24. Sołectwo Szydłowiec Śląski 

25. Sołectwo Tarnica 

26. Sołectwo Tłustoręby 

27.  Sołectwo Wydrowice 

 



OSP: 

 

1. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy Przedsiębiorstwie Surowców Skalnych 

„Bazalt- Gracze” 

2. OSP Grabin 

3. OSP Grodziec 

4. OSP Rogi 

5. OSP Krasna Góra 

6. OSP Gracze 

 

Ochotnicze Straże Pożarne są jednostkami ochrony przeciwpożarowej i realizują 

przedsięwzięcia mające na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed 

pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Głównym zadaniem 

gminy w tym zakresie jest zapewnienie gotowości bojowej OSP. 

 

 

 

 

Część druga do Raportu o stanie Gminy za 2020 rok 

 

Przedsiębiorczość 

 

1. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

 

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 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie przekształcone zostały 353 

wnioski, z czego dotyczyły one: 51 – założenia działalności, 200 - zmiany danych wpisu, 48 - 

zawieszenia działalności, 25 – wznowienia działalności, 17 – zakończenia działalności. Przy 

składaniu w/w wniosków nie ma rejonizacji i mieszkaniec gminy Niemodlin może złożyć 

wniosek w dowolnym urzędzie gminy w Polsce tak samo jak każdy mieszkaniec spoza naszej 

gminy może składać wniosek w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie. Ponadto w tutejszym 

Urzędzie nie rejestruje się podmiotów gospodarczych sektora publicznego ani prywatnych 

spółek handlowych, spółdzielni i organizacji pozarządowych. W związku z tym liczba 

przekształconych w naszym Urzędzie wniosków nie odda faktycznego stanu przedsiębiorców 

na terenie gminy Niemodlin. Całościowy obraz statystyczny podmiotów gospodarczych na 

terenie naszej gminy wg stanu na 31.12.2020 r. zgodnie z danymi z GUS-u przedstawia się 

następująco:  

  

podmioty gospodarki narodowej ogółem 1614 

sektor publiczny - ogółem 50 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego 

18 

sektor publiczny - przedsiębiorstwa państwowe 0 



sektor publiczny - spółki handlowe 1 

sektor publiczny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 0 

sektor prywatny - ogółem 1553 

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 1219 

sektor prywatny - spółki handlowe 70 

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 4 

sektor prywatny - spółdzielnie 8 

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. Strefa ekonomiczna 

Na terenie Gminy Niemodlin powstała w 2014 roku strefa ekonomiczna na podstawie 

podpisanej umowy pomiędzy Gminą Niemodlin, a Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną 

„INVEST-PARK” spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. Obecnie podstrefa NIEMODLIN 

WSSE "INVEST-PARK" dz. nr 1023/9 znajduje się na stronie generatora Ofert 

Inwestycyjnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, projekt 

„Standardy obsługi inwestora w samorządzie” PAIH – Polska Agencja Inwestycji i Handlu, 

pod numerem 16 - 135. 

 

 

 

Gospodarka komunalna 

 

1. Drogi 

 

Na terenie Gminy Niemodlin znajdują się drogi, których zarządcą jest 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. W 2020 roku kontynuowana była budowa 

obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46. 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 2020 w wysokości 130 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 

129 992,71 zł  na realizacje zadań określonych w ww. porozumieniu. 

W zarządzie Gminy Niemodlin pozostają drogi gminne publiczne o długości około 30 km 

oraz drogi wewnętrzne. W ramach bieżącego utrzymania dróg prowadzone były następujące 

zadania: 

 Remonty dróg asfaltem na zimno ok 53 m
2
, 

 Remonty dróg asfaltem na gorąco ok 22 m
2
, 

 Remonty dróg gruntowych, na które przeznaczono ok. 1 096 ton tłucznia, 

 Remont ul. Gazowej 40 m
2
, 

 Remonty przepustów drogowych oraz wzmacnianie skarp rowów, 

 Remont studzienek kanalizacji deszczowej, 

 Remont chodnika w Niemodlinie Rynek oraz skrzyżowanie ul. Brzozowej i Dębowej, 



 Ścinka poboczy w pasie drogi wewnętrznej w m. Sarny Wielkie, 

 Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów  oraz wycinka drzew w pasie dróg 

wewnętrznych i publicznych, 

 Remont wiat przystankowych w Brzęczkowicach i Jaczowicach, 

 Zmiany organizacji ruchu ul. Lwowska, Korfantego w Niemodlinie oraz ul. Polna w 

Graczach, 

 Naprawy i wymiany znaków drogowych, przeglądy okresowe dróg gminnych,  

 Czyszczenie kanalizacji deszczowej w Graczach i Wydrowicach, 

 Koszenie poboczy dróg. 

 

 

 

2. Targowisko 

 

Na koniec 2020 r. wynajmowanych było siedem obiektów handlowych. Z tego tytułu 

przychody wyniosły 15.081,33 zł, natomiast poniesione koszty wyniosły 35.054,32 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 usuwanie 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 119 851,62 m
2
, strzyżenie żywopłotów o łącznej długości 454,20 

mb, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów, wycinka drzew, usuwanie liści, wymiana piasku  

w piaskownicach na terenie miasta Niemodlin, utrzymanie parku miejskiego przy ul. 

Wojska Polskiego w Niemodlinie, konserwacja i naprawa ławek i koszy ulicznych. 

 

Powyższe zadania realizowane są z wykorzystaniem pracowników Zakładu, jak  

i bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych.  

W 2020 r. na terenie Gminy Niemodlin Zakład przeprowadził usunięcie i pielęgnację 

drzew między innymi w Niemodlinie na ulicach: Opolskiej, Wojska Polskiego, Bohaterów 



Powstań Śląskich, Parkowej, Słowackiego oraz na terenie wsi: Szydłowiec Śląski, 

Michałówek, Radoszowice, Brzęczkowice. 

W utrzymaniu porządku i czystości na terenie Niemodlina wykorzystywano również 

zakupioną w 2020 roku zamiatarkę firmy Kärcher model MC 130 ADV. Zamiatarka 

wykorzystywana była do usuwania zanieczyszczeń na drogach gminnych na terenie miasta 

Niemodlin tj. ul.: Dębowa, Brzozowa, Lipowa, Polna, Klonowa, Sportowa, Tysiąclecia, 

Wieniawskiego, Moniuszki, Szymanowskiego, Chopina, Karłowicza, Paderewskiego, 

Bacewicz, Lutosławskiego, Sienkiewicza, Prusa, Orzeszkowej, Konopnickiej, Dąbrowskiej, 

Kraszewskiego, Kochanowskiego, Reja, Podgórna, Nowa, Korfantego, Lwowska, 

Mickiewicza, Drzymały, Kilińskiego, Rynek – pierzeja południowa, Rynek – pierzeja 

północna, Podwale, Reymonta. Ponadto prace związane z utrzymaniem czystości, porządku  

i estetyki na terenie wsi Gminy Niemodlin realizowane są przez poszczególne sołectwa  

w ramach funduszu sołeckiego. 

Sołectwa na utrzymanie porządku na terenach rekreacyjnych wydały łącznie 35.656,53 zł. 

Realizacja zadania obejmuje następujące czynności : koszenie, pielęgnacja terenów zielonych, 

nasadzenia roślinności oraz zakup materiałów niezbędnym do wykonywania powyższych 

czynności. 

 

 

4. Rowy i urządzenia melioracyjne 

 

Rowy i urządzenia melioracyjne 

W 2020 r. przeprowadzono prace na następujących rowach melioracyjnych: 

 wyczyszczenie rowu melioracyjnego w Niemodlinie przy ul. Daszyńskiego (rów 

odprowadzający wodę z basenu kąpielowego) - odcinek około 360 m, 

 wyczyszczenie rowu i zbiornika wodnego w Jakubowicach  - odcinek około  90 m, 

 wyczyszczenie rowu melioracyjnego przy ul. Chopina w Niemodlinie – odcinek około  

160 m, 

 wyczyszczenie rowu melioracyjnego w Gościejowicach - odcinek około 1000 m. 

 

 

5. Transport publiczny 

 

Burmistrz Niemodlina wydaje zezwolenia na regularny lub specjalny przewóz osób   

w obrębie Gminy. 

W roku 2020 r. obowiązywały następujące zezwolenia na wykonywanie przewozów 

osób w krajowym transporcie drogowym dla przewoźnika na liniach komunikacyjnych: 

Od 01.01.2020r. do 30.08.2020r. obowiązywały zezwolenia wydane w 2019r. dla 

Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o. z Opola. Zgodnie z ustawą z dnia 

16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020r., poz. 1944 z póź. zm.) 

zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, których termin minął 31.12.2019r. zachowały ważność do 31.12.2020r.  

W związku z powyższym w w/w terminie wykonywane były następujące przewozy osób  

na liniach komunikacyjnych tj.: 

      

– 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 (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. 

 

Od 31.08.2020r. do 31.12.2020r. obowiązywały zezwolenia wydane w sierpniu 2020r. 

dla Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o. z Opola, na liniach 

komunikacyjnych tj.:  

 

– Brzęczkowice - Niemodlin (linia 1) przez: Jaczowice, Brzęczkowice, Roszkowice, 

Piotrowa, Niemodlin, Rogi, Rutki, Góra, Lipno, Gościejowice, Rzędziwojowice, 

Grodziec, Grodziec Drugi. 

– Grodziec - Niemodlin przez Gracze (linia 2)  przez:  Grodziec Drugi, Grodziec,  

Michałówek,  Sosnówka,  Niemodlin, Lipno, Gracze, Magnuszowice, 

Magnuszowiczki,  Szydłowiec Śląski, Gościejowice, Piotrowa, Roszkowice. 

– Gościejowice – Niemodlin  (linia 3) przez: Gościejowice,  Szydłowiec Śląski, 

Magnuszowice, Magnuszowiczki, Gracze, Krasna Góra, Tłustoręby, Tarnica, Rogi, 

Lipno, Piotrowa, Roszkowice, Michałówek, Grodziec, Grodziec Drugi, Sosnówka, 

Rzędziwojowice, Radoszowice, Niemodlin. 

– Niemodlin –Rogi (linia 4) przez: Niemodlin, Rogi, Rutki, Góra, Molestowice, Gracze, 

Sarny Wielkie, Roszkowice 

– Krasna Góra – Niemodlin (linia 5) przez: Krasna Góra, Tłustoręby, Tarnica, 

Radoszowice, Gracze, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Szydłowiec Śląski, 

Rzędziwojowice, Gościejowice, Niemodlin, Sarny Wielkie, Rogi, Roszkowice, 

Molestowice, Rutki. 

Długość linii komunikacyjnych w 2020r. wynosiła 475 km. 

Warto wspomnieć, że w związku z ogłoszeniem pandemii w marcu 2020r. i przerwaniem 

nauki stacjonarnej w szkołach, przewoźnik zaprzestał wykonywania przewozów na terenie 

gminy Niemodlin. Dokumentacja stanowiąca załączniki do wydanych zezwoleń zawiera 

informacje, że kursy odbywały się w dniach nauki szkolnej. W związku z tym, mieszkańcy 

naszej gminy pozbawieni byli w tym czasie możliwości korzystania z w/w przewozów. 

Dowożenie dzieci/uczniów na zajęcia przedszkolne i szkolne było organizowane, 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przez Centrum 

Usług Wspólnych w Niemodlinie w ścisłej współpracy z dyrektorami jednostek oświatowych. 

Każdego roku na okres od stycznia do grudnia ogłaszane są przetargi nieograniczone 

obejmujące całe zadanie w zakresie dowozu uczniów do szkół oraz uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki.  

Szczegółowe informacje zawarte są w raporcie o stanie realizacji zadań oświatowych, 

który z mocy art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Burmistrz 

zobowiązany jest w terminie do dnia 31 października każdego roku przedstawić organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (Radzie Miejskiej). Raport o stanie 

realizacji zadań oświatowych Gminy Niemodlin jest sprawozdaniem informującym o 

działalności szkół i przedszkoli, w tym o efektach kształcenia oraz wszystkich działaniach 



Gminy Niemodlin jako organu prowadzącego czy dotującego. Raporty za poszczególne lata 

są dostępne pod linkiem: https://niemodlin.pl/1293/1059/oswiata.html. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Niemodlin w roku szkolnym 

2019/2020 została przyjęta przez Radnych na XXXI sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie w 

dniu 09.11.2020 r. 

 

6. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

 

Rada Miejska w Niemodlinie w dniu 5 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę  

nr XLVII/274/17 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju  

i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017-2020.  

W planie na lata 2019 - 2020 przewidziano cztery zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja 

Oczyszczalni Ścieków w Gościejowicach Małych”, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w Gościejowicach”, „Wymiana sieci żeliwnej w Graczach i ulicy Alei Wolności  

w Niemodlinie”, „Wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu na PCV ulice: Dworcowa, 

Słowackiego, Kilińskiego,  Korfantego, Zamkowa”, „ Przebudowa sieci wodociągowej gminy 

w tym: budowa tranzytu SUW Niemodlin do SUW Roszkowice i SUW Gracze”. W 2020r. 

zrealizowano zadanie pn. „Wymiana sieci wodociągowej na ul. Słowackiego i Dworcowej  

w Niemodlinie” o długości 350 m. Wymieniono także odcinek sieci kanalizacji sanitarnej  

w Graczach, przy ulicy Bazaltowej o długości 100 m. Łączna kwota przeznaczona  

na inwestycje i odtworzenie majątku zrealizowane przez ZGKiM w Niemodlinie wyniosła  

w 2020 roku 644 859, 46 zł. Również w 2020 r. rozpoczęte zostało zadanie „Rozbudowa 

 i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Gościejowicach Małych” oraz została zakupiona 

dla ZGKiM koparko-ładowarka, w celu wykonywania prac eksploatacyjnych, montażowych 

oraz usuwania awarii na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych.    
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie prowadzi działalność  

na mocy Uchwały Nr XIII/75/07 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 

2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej w drodze przekształcenia zakładów 

budżetowych. 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 roku 2020 oczyszczonych zostało 617810 m³ ścieków. Ponadto Zakład zajmuje 

się eksploatacją 17 przepompowni ścieków w pełni zmonitorowanych, w tym jedną 

nowoczesną pneumatyczną przepompownię ścieków w Graczach oraz 47,24 km sieci 

kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych jest 1181 dostawców ścieków. Od 01.06.2020r. 

cena brutto 1 m³ odebranych ścieków wynosi 7,04 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 2020 wydobyto 661 227 m³ wody. 

Oprócz stacji uzdatniania wody Zakład eksploatuje 127,65 km sieci wodociągowych 

zbudowanych z azbestocementu, żeliwa, PCV-U i PE, do których podłączonych jest 2 797 

odbiorców. Istnieje konieczność wymiany sieci wodociągowych, które są w złym stanie 

technicznym, wykonanych z azbestocementu o długości około 850 m oraz sieci żeliwnych  

o długości 6500 metrów. Od 01.06.2020 r. cena brutto 1 m³ wody wynosi 5,29 zł. Zakład  

w roku 2020 usunął 20 awarii sieci wodociągowych. Zaległości za dostawę wody i odbiór 

ścieków na koniec 2020 roku wynosiły 114 562, 12 zł. Zaległości te wynikają  

https://niemodlin.pl/1293/1059/oswiata.html


 

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.   

 

 

7. Fundusz sołecki 

 

Fundusz sołecki wyodrębniony w budżecie Gminy Niemodlin na 2020 r. opiewał na 

kwotę 492.568,52 zł. W ramach realizacji funduszu wydatkowano kwotę  484.702,71 zł, co 

stanowi  98,4 % wykorzystania środków.  

Wydatki inwestycyjne w 2020 r. wyniosły 88.832,19 zł, tj.18% funduszu sołeckiego.  

W zakresie zadań inwestycyjnych zostało wykonane  m.in. ogrodzenie  terenu rekreacyjnego, 

zakupiono wiatę przystankową, traktorek do koszenia, zostały przygotowane dokumentacje 

projektowe. 

Fundusz sołecki są to pieniądze z budżetu gminy zagwarantowane dla sołectwa  

na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Muszą być 

to przedsięwzięcia w ramach zadań własnych gminy i zgodnie ze strategią rozwoju gminy. 

Wysokość środków w funduszu sołeckim oblicza się na podstawie wzoru biorąc pod uwagę 

liczbę mieszkańców i wykonane dochody gminy. 

 

 

8. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

 

W ramach gospodarowania zasobem nieruchomości gminnych sporządzony został 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Niemodlin na lata 2021-2023, 

stanowiący załącznik do Zarządzenia nr IV/498/18 Burmistrza Niemodlina z dnia  

14 marca 2018 r. 

 

Stan mienia komunalnego Gminy Niemodlin na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się 

następująco: 

 zasób gruntów gminnych o łącznej powierzchni 476,4789 ha, 

 zasób gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd  

o łącznej powierzchni 34,5198 ha. 

Do powyższego zasobu należą grunty oddane m.in: 

 w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni  30,1518 ha, 

 w trwały zarząd o łącznej powierzchni  4,3680 ha, 

 w dzierżawę o łącznej powierzchni  31,3668 ha, 

 w użytkowanie o łącznej powierzchni 0,6106 ha. 

 w użyczenie o łącznej powierzchni 8,5762 ha. 

 

1) Nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd:  

 

a) 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.), 

b) 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 (ustanowienie trwałego zarządu decyzją Burmistrza 

Niemodlina nr 1/19 z dnia 08 listopada 2019 r.), 

c) 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.), 

d) 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.). 

e) Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Graczach, położone na działce nr 

63/1 z k.m.1 o pow. 0,2977 ha (ustanowienie trwałego zarządu decyzją Burmistrza 

Niemodlina nr 1/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r.), 

f) Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Graczach, 

położona na działce nr 400/2 z k.m.2 o pow. 0,4064 ha oraz działce nr 401 z k.m.2  

o pow. 0,8 ha (ustanowienie trwałego zarządu decyzją Burmistrza Niemodlina nr 

2/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.). 

 

2) Grunty gminne oddane w użytkowanie.  

 

Do w/w gruntów należy 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 

 

3) Grunty gminne oddane w użyczenie:  

 

a) działki nr 626/2 i 625/4 z k.m. 10 o łącznej powierzchni 2,5874 ha położone  

w Niemodlinie (umowa z Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie), 

b) działka nr 209/4 o pow. 1,3263 ha położona w Grabinie (umowa ze Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie - szkoła), 

c) część działki nr 136/6 z k.m.1 o powierzchni 0,26 ha położonej w Sadach (umowa  

z Sołectwem Sady - boisko), 

d) działka nr 237/1 o powierzchni 1,9402 ha położona w Rogach (umowa z Parafią 

Rzymskokatolicką p.w. Narodzenia NMP w Rogach – cmentarz), 

e) 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, 

f) 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”), 

g) 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). 

 

4) 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 2020 rok. 

 

 

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. 

Obecnie obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Niemodlin uchwalone Uchwałą Nr XXI/110/20 Rady Miejskiej  

w Niemodlinie z dnia 24 lutego 2020 r. oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze  

Nr IN.I.742.3.2020.AB z dnia 31 marca 2020 r. 

 

 

2. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego obowiązujące w gminie 

Niemodlin  

 

1) Obecnie na terenie gminy Niemodlin obowiązują trzy miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Niemodlina, Graczy i Sadów, 

podjęte uchwałami: 

- Nr XVI/69/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina,  

- Nr XXXIV/189/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego 

Gracze, 

- Nr XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego 

Sady oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr IN.I.743.38.2017.MK  

z dnia 02 czerwca 2017r. 

2) Na potrzeby budowy linii energetycznych wysokiego napięcia 400 kV i 110 kV 

zlokalizowanych w obrębach miejscowości Sarny Wielkie, Gracze, Magnuszowice  

i Rzędziwojowice opracowano dwa plany miejscowe podjęte uchwałami:  

- Nr XXXIII/200/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 - Nr LVI/363/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3) Na potrzeby wsi Michałówek i Grodziec Uchwałą Nr XXXI/247/05 Rady Miejskiej  

w Niemodlinie z dnia 29 września 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony na części gruntów 

w obrębie ewidencyjnym wsi: Michałówek i Grodziec podjęto akt prawa miejscowego 

obejmujący powierzchnię zlokalizowaną wzdłuż głównych ulicy obu miejscowości. 

Następnie Uchwałą Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 

2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu obejmującego obszar położony na części gruntów w obrębie ewidencyjnym wsi 

Michałówek i Grodziec dokonano zmiany parametrów zabudowy terenów produkcyjnych 

zlokalizowanych w obu miejscowościach. 

4) Na terenie gminy Niemodlin obwiązują również miejscowe plany obejmujące swoim 

zakresem poszczególne działki ewidencyjne w miejscowościach: Wydrowice, Jakubowice, 

Krasna Góra, Rutki, Molestowice, Radoszowice, Jaczowice, Rzędziwojowice, Sarny Wielkie, 

Magnuszowice, Lipno, Grabin, Gościejowice, Rogi, Szydłowiec Śląski, które w większości 

były uchwalane, jako zmiany do planu miejscowego z 1988 r. 

Jednocześnie z uwagi na to, że powyższe plany były uchwalane punktowo  

na poszczególne działki ewidencyjne, ich udział w ogólnej powierzchni gminy Niemodlin 

objętej planami zagospodarowania przestrzennego jest marginalny. 



 

Aktualnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zajmują 17% 

powierzchni gminy Niemodlin. 

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. 

Obecnie nie przystąpiono do sporządzania nowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Niemodlin. 

 

 

3. Lokalny  Program Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016 – 2023 

 

Uchwałą nr XXXIII/182/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24.11.2016r. 

uchwalono Lokalny Program Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016 – 2023. 

Program został przygotowany w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 i został pozytywnie oceniony przez Urząd 

Marszałkowski w Opolu w zakresie jego zgodności z wytycznymi. Program znalazł się  

w wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji gmin województwa 

opolskiego. 

Dokument ten dotyczy obszaru miasta Niemodlin i swoim zakresem obejmuje 

działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców, skupiające się wokół 

sześciu głównych celów tj.: 

Cel 1 : Wzmocnienie funkcji centro twórczych i rozwój gospodarczy, 

Cel 2 : Podniesienie jakości przestrzeni publicznych, 

Cel 3 : Poprawa jakości środowiska naturalnego, 

Cel 4 : Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług sfery socjalnej i zdrowotnej,  

Cel 5 : Podniesienie jakości edukacji i kultury oraz spędzania czasu wolnego, 

Cel 6 : Wspieranie aktywności i integracja społeczności lokalnych. 

Cele te wyznaczają kierunki działań, w ramach, których realizowane mogą być projekty 

zarówno infrastrukturalne jak również miękkie. 

W ramach programu wyznaczono strefę rewitalizacji obejmującą swoim zasięgiem 

obręb zabytkowego śródmieścia Niemodlina oraz tereny w obrębie ulic Reja, Reymonta  

i Aleja Wolności. W zakresie realizacji zadań wynikających z Programu, zrealizowano 

rewitalizację SZOZ-u w Niemodlinie oraz terenów przyległych do Ośrodka Kultury. 

Program skutecznie umożliwił pozyskanie środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na rewitalizację SZOZ-u. Rozpoczęto 

opracowanie sprawozdania z Lokalnego Programu Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016 

– 2023. 

 

 

4. Program opieki nad zabytkami 

Gmina Niemodlin w 2020 r. przyjęła nowy „Gminny programu opieki nad zabytkami  

miasta i gminy Niemodlin na lata 2021-2024”. Gminny program opieki nad zabytkami jest 

dokumentem gminnym przygotowanym na podstawie art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przygotowywany jest co cztery lata wraz  

z aktualizacją ewidencji zabytków, która to ilościowo i jakościowo daje pogląd na zasób 



zabytków w gminie. Celem programu jest dążenie do poprawy stanu zachowania obiektów 

zabytkowych, pokazanie walorów krajobrazu kulturowego regionu, wykorzystanie 

potencjału zabytków wraz z ich adaptacją na cele społeczne, edukacyjne itp. Aktualizacja 

„Gminnego program opieki nad zabytkami miasta i gminy Niemodlin na lata 2021-2024” 

przygotowana została na podstawie wizji lokalnej w terenie, jak również analizy 

dokumentów z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na poziomie 

województwa, powiatu oraz gminy. W programie wyznaczone zostały cele i kierunki 

dalszych działań zmierzające m.in. do popularyzowania i promocji zabytków, jak również 

realizacji prac zmierzających do ochrony, utrzymania i poprawy stanu dziedzictwa gminy 

Niemodlin.  

W kwestii uchwały Rady Miejskiej nr 14/16/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku dotyczącej 

dotacji celowej na remont konserwatorski obiektów zabytkowych, w 2020 roku została 

przyznana jedna dotacja. Dofinansowanie otrzymała Rzymskokatolicka Parafia  

pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie na prace konserwatorskie przy drewnianej 

ambonie oraz ołtarzu lewym bocznym z płaskorzeźbą „Nawiedzenia” kościoła parafialnego 

w Niemodlinie. Kwota dofinansowania wyniosła 43 090,70 zł, rozliczono kwotę  

w wysokości 39 490,93 zł. 

Zrealizowano również Iluminację przestrzeni publicznej Kościoła pw. Wniebowzięcia 

NMP w Niemodlinie. Było to zadanie nie tylko inwestycyjnym ale również zdanie mające 

duże znaczenia dla wypuklenia wartości zabytkowych kościoła, jak również starej tkanki 

miejskiej niemodlińskiego rynku (wpisanego do rejestru zabytków i podlegającego ścisłej 

ochronie konserwatorskiej). Zrealizowany projekt zakładał podkreślenie i uczytelnienie 

walorów architektonicznych zabytkowej części miasta w tym kościoła w nocy. Odpowiednie 

rozmieszczenie reflektorów ich typu, moc i barwa światła nadaje scenograficznego efektu 

i plastyczności dla obiektu, jak również otaczającej go przestrzeni. Kościół ze swoja 

lokalizacja jest ważnym punktem w założeniu urbanistycznym rynku, bowiem znajduje się 

na zamknięciu również głównej osi zachodniej wrzecionowatego rynku. Na skutek 

rozmieszczenia reflektorów, ich typu, mocy i koloru światła można uzyskać zróżnicowane 

pod względem jakości efekty plastyczne przestrzeni i obiektów się w niej znajdujących. 

 

 

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 2020 r. 

przedstawia się następująco: 

1. Na zasoby mieszkaniowe Gminy składa się 308 lokali o łącznej powierzchni 12.660,26 

m², w tym 93 lokale zostały przeznaczone na najem socjalny o łącznej powierzchni 

3.123,08 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 - 179 lokali o powierzchni 

7403,28 m². 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie zarządza i administruje 

35 budynkami mieszkalnym, w tym: 

a) 34 budynkami stanowiącymi 100% własności Gminy; 

b) 1 budynkiem stanowiącym wspólnotę mieszkaniową z udziałem Gminy. 



4. Charakterystyka zasobu mieszkaniowego Gminy Niemodlin - Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie zarządza 35 budynkami, z których 33 

zostały wybudowane 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 

57 lokali, w instalację wodno - kanalizacyjną 299 lokali, w instalację gazową 243 lokale, 

łazienkę posiadają 134 lokale.  

5. Potrzeby mieszkaniowe - w 2020 r. zostały złożone 33 wnioski o wynajem mieszkania, 20 

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 2020 r. liczba gospodarstw domowych 

oczekujących na 

najem socjalny lokalu w ramach realizacji wyroków eksmisyjnych wynosiła 21. W 2020 r. 

nie przeprowadzono żadnej eksmisji z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych  

z pandemią COVID-19. W celu zaspokojenia większości potrzeb mieszkaniowych 

mieszkańców Gminy Niemodlin gmina musiałby dysponować, co najmniej 

50 wolnymi lokalami.  

6. W 2020 r. do tut. Zakładu trafiło 10 wniosków o wykup lokali mieszkalnych. 

7. Zadłużenia - na koniec 2020 r. zadłużenie za czynsz wynosiło: 728 090, 88 zł, a za media 

1 095 411, 09 zł (bez VAT). 

8. Potrzeby remontowe: 

Lp. Remonty 
Orientacyjny koszt 

(zł brutto) 

1. 
Roboty dekarskie - budynki mieszkalne 

Roboty dekarskie - komórki 

1 203 000,00 

40 800,00 

2. Roboty budowlane 1 902 200,00 

3. Pozostałe prace remontowe 111 000,00 

 Razem:   3 257 000,00 

Powyższe prace będą sukcesywnie realizowane w ramach przydzielonych dla tut. 

Zakładu środków finansowych na remonty. 

 

2. Zasady polityki czynszowej. 

 

Zasady polityki czynszowej najmu lokali mieszkalnych i lokali przeznaczonych na najem 

socjalny wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niemodlin zostały określone 

w uchwale Nr XLVI/265/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 listopada 2017 r.  

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Zasady 

te zostały określone na lata na lata 2018 – 2022. 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 

2020 czynsz za 1 m² lokalu mieszkalnego (maksymalny) wynosił 6,77 zł, natomiast czynsz  

za 1 m² lokalu przeznaczonego na najem socjalny wynosił 2,03 zł. Ostateczna stawka czynszu 

za 1 m² w lokalu mieszkalnym ustalana jest w zależności od standardu lokalu. Podwyższenie 

czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz czynszu wolnego Burmistrz Niemodlina ustalił 

zgodnie z uchwałą tak, aby w latach 2018 – 2022 łącznie podwyżka nie przekroczyła 2,70 zł 

za 1 m² dla lokalu o najwyższym standardzie. Stawki czynszu dla lokali mieszkalnych 

powyżej 80 m², lokali w nowo wybudowanych budynkach oraz w lokalach znajdujących się 

w budynkach po remoncie kapitalnym ustalane są w drodze przetargu. 



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 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 dniu 20.08.2020 r. Gmina Niemodlin podpisała umowę o dofinansowanie projektu 

„Ograniczenie niskiej emisji w gminie Niemodlin” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona 

środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza.  

W ramach umowy Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 515 398, 99 zł. Zgodnie  

z założeniami projektu, dofinansowanie otrzyma 85 beneficjentów. Celem projektu jest 

redukcja zanieczyszczeń PM 2,5 oraz CO2 powstających w wyniku niskiej emisji na terenie 

Gminy Niemodlin. 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. Zawarta umowa przewiduje wymianę ok. 85 źródeł ciepła z terenu 

całej gminy Niemodlin. 

W zakresie OZE, na terenie Gminy Niemodlin, działa elektrownia wodna  

w Szydłowcu Śl. (o mocy 0,020 MW) pracująca na potrzeby własne właściciela oraz Farma 

Fotowoltaiczna Lipno Sp. z o. o. Ponadto, na rzece Nysa Kłodzka, która stanowi od zachodu 

granicę Gminy Niemodlin, działają dwie elektrownie wodne (tzw. MEW): elektrownia 



Michałów – Sarny Wielkie (Gmina Olszanka) i elektrownia Więcmierzyce (Gmina 

Grodków). 

 

2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016 – 2026 

 

Ostatni Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 

2016 – 2026 został sporządzony 14 stycznia 2020 r. W Raporcie m.in. zawarto 

informacje dotyczące selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości 

zamieszkałych, likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów. Podano liczbę osób 

segregujących odpady oraz tych, którzy segregacji nie realizują. Ponadto podano 

ilość kontroli przeprowadzonych w latach 2018 – 2019 dotyczących podmiotów 

gospodarczych w zakresie przestrzegania zasad utrzymania porządku i czystości.  

 

Działania związane z ochroną środowiska: 

 ilość wycinek drzew na terenie nieruchomości gminnych: z postępowań 

prowadzonych w 2020 r. usunięto łącznie 60 sztuk drzew z działek gminnych. Do 

usunięcia przewidziane były drzewa obumarłe, obumierające, stanowiące 

zagrożenie oraz ewidentnie kolidujące z inwestycjami gminnymi. 

 ilość nowych nasadzeń w 2020 r. wyniosła: 

- 204 sztuki drzew, 

- 13 sztuk krzewów. 

 Pielęgnacja drzew i krzewów: w 2020 r. na terenie Gminy Niemodlin 

Przeprowadzono pielęgnację następujących drzew i krzewów: 

 55 sztuk drzew z różnych gatunków rosnących na terenie parku przy ul. Wojska 

Polskiego w Niemodlinie, 

 6 sztuk dębów szypułkowych rosnących pomiędzy ul. Gazową, a ul. Wieniawskiego 

w Niemodlinie, 

 2 sztuki dębów szypułkowych rosnących w Sarnach Wielkich, które są pomnikami 

przyrody, 

 krzewy rosnące przy chodniku biegnącym wzdłuż ogrodzenia zamku w Niemodlinie. 

Gmina Niemodlin jest właścicielem nieruchomości na których znajdują się trzy parki 

zabytkowe: w Rogach, w Grabinie oraz w Szydłowcu Śląskim. W 2020 r. na terenie 

zabytkowego parku w Rogach zostało posadzonych łącznie 9 sztuk drzew: 2 sztuki jesionów 

wyniosłych, 5 sztuk lip drobnolistnych oraz 2 sztuki kasztanowców czerwonych. Natomiast 

w zabytkowym parku w Grabinie w roku 2020 zostało posadzonych łącznie 50 sztuk drzew: 

35 sztuk lip drobnolistnych, 1 sztukę klonu jawor, 7 sztuk grabów pospolitych, 1 sztukę 

sosny wejmutki oraz 6 sztuk buków pospolitych. 

 

Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci – lokalizacje usuniętych w 2020 r. „dzikich” 

wysypisk śmieci przedstawia się następująco: 

- teren wzdłuż rowu pomiędzy ul. Gazową, a ul. Wieniawskiego w Niemodlinie.  

Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii na terenie kraju możliwości usuwania 

nielegalnych miejsc podrzucenia odpadów zostały mocno ograniczone 

 

Realizacja zadania pn. „Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego 

składowiska w Brzęczkowicach gm. Niemodlin” 

Według szacunków, w Brzęczkowicach zdeponowanych jest ok. 1.900 Mg 

niebezpiecznych odpadów. Koszt ich wywozu oszacowano na 11,400 mln zł. 



 

Po długim procesie uzgodnień i negocjacji, w dniu 17 sierpnia 2020 r., zawarto 

umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie na 80% 

dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 9,120 mln zł. W dniu 17 września 2020 r. 

zawarto umowy z Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu  

na dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 200 tys. zł oraz umowę pożyczki 

 na 1,530 mln. zł. W dniu 30 września 2020 r., zawarto umowę z Województwem Opolskim 

na dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 500 tys. zł oraz w dniu 24 sierpnia 2020 r., 

z Powiatem Opolskim na dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł. 

Gmina Niemodlin w latach 2019-2020, w ramach własnych środków, poniosła 

wydatki w wysokości 117.613,03 zł, niezaliczanych do tzw. kosztów kwalifikowanych,  

na zabezpieczenie nieruchomości (np. naprawy, wykonanie oświetlenia, monitoringu)  

i przygotowanie jej do operacji wywozu odpadów (np. zaplecze, utwardzenie placów 

manewrowych).  

W dniu 20 października 2020 r., po drugiej procedurze przetargowej, zawarto umowę 

z wykonawcą zadania tj. konsorcjum firm Mo-BRUK S.A. z Niecewa oraz SARPI Sp. z o.o.  

z Dąbrowy Górniczej, jako lidera kontraktu, z maksymalnym wynagrodzeniem 11,400 mln zł 

i terminem realizacji zadania do 19 sierpnia 2022 roku. 

W IV kwartale 2020 r. wywieziono 87,103 Mg odpadów, na 88 szt. paletach, w 4 

transportach.   

 

 

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. 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 również 

poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących; 

2) leczenie; 

3) kontrolę populacji poprzez kastrację; 

4) poszukiwanie nowych domów; 

5) współdziałanie w realizacji powyższych zadań z organizacjami społecznymi; 

6) edukację mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi. 

W 2020 r. wykonano 47 zabiegów kastracji kotów bezdomnych i wolno żyjących 

 

 

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 2020 r. – podobnie jak w latach 2016, 2017, 2018 

oraz 2019 zamierzała wystąpić 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 2020”. Jednakże fakt, 

że ilość wniosków złożonych przez mieszkańców była niewystarczająca do 

realizacji projektu, zrezygnowano z tego zadania. Przyczyną był ogłoszony na 

terenie kraju stan epidemii. 

 Dane z rocznego raportu za 2020 rok: 

Liczba wszystkich wyrobów w Bazie Azbestowej – 412, 

Liczba wyrobów dodanych do bazy – 3. 

 

 

 

 

Pomoc społeczna i polityka społeczna 

 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niemodlin 

Rada Miejska  w Niemodlinie przyjęła uchwałą Nr XXIII/128/20 z dnia18 maja 2020r 

„Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niemodlin na lata 2020-2030", 

którą realizował i koordynował w 2020 roku (zgodnie z art. 110 ust.4 ustawy z 12 marca 

2004r. Dz.U. z 2020 r.  poz. 1876 ze zm.)  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. 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań za 2020 rok  zostało skierowane do 

Rady Miejskiej w kwietniu br. i było  przedmiotem obrad na sesji w dniu 24 maja 2021 r. 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 

 

 

2. Program wspierania rodziny 

 

Rok 2020 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 wynikają z art. 176 pkt 1 ww. ustawy. 

Zadaniem i obowiązkiem Gminy jest podejmowanie działań wspierających wobec rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, stworzenie 

efektywnego systemu wspierania rodziny, który umożliwi poprawę sytuacji społecznej rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich wspieranie w prawidłowym 

funkcjonowaniu. 

  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  

26 kwietnia 2021r. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 

 

 

 

 

3. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Program 

przeciwdziałania narkomanii 

 

Szczegółowe informacje z realizacji Programów (w tym m.in. wydatkowanie środków  

na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego i świetlicy środowiskowej, szkolenia, realizację 

programów profilaktycznych w jednostkach oświatowych i inne) zostały przedstawione 

Radzie Miejskiej w Raporcie, który był przedmiotem obrad na sesji w dniu 22 marca 2021 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 zakładał realizację trzynastu działań  

z obszaru wskazanych czterech zadań. Działania koordynował 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 2020 roku, w budżecie 

Gminy Niemodlin, przeznaczono kwotę 10 000,00 zł. Kwota ta nie została wykorzystana. 

Przyczyną tego stanu rzeczy były w głównej mierze problemy zatrudnienia wykonawców  

i zorganizowania odbiorców działań programowych, wynikające z pandemii COVID-19  

(m. in. z zawieszenia działalności przedszkoli i szkół w formie stacjonarnej, z zakazu 

gromadzenia się i organizacji spotkań, ze zdalnej pracy urzędników odpowiedzialnych  

za realizację Programu). Sprawozdanie za cały okres programowania zostanie złożone 

Radzie Miejskiej w późniejszym terminie. 

 

 

 

 

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 2020 został przyjęty uchwałą 

Nr XVII/96/19 z dnia 25 listopada 2019 roku. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji w/w 

Programu było przedmiotem obrad na sesji 24 maja 2021 r. Do sprawozdania nie zgłoszono 

uwag ani zastrzeżeń.   

 

 



6. Program wspierania Seniorów 2014 – 2020 

 

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. Kompleksowe i szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji zostanie 

przedłożone Radzie Miejskiej na jednej z następnych sesji.  

 

Program zakłada wykonanie siedmiu zadań, co za rok 2020 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 grudniu 2019 roku Gmina Niemodlin zawarła ze Stowarzyszeniem Niemodliński 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie umowę na realizację w 2020 roku zadania 

publicznego polegającego na aktywizacji społecznej osób w wieku emerytalnym.  

Z budżetu Gminy Niemodlin udzielono na ten cel dotację w wys. 13000,00 zł. 

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie a odbiorcami 90 członków tej organizacji 

będących mieszkańcami naszej gminy. W ramach zadania realizowano zajęcia 

edukacyjne, zajęcia ruchowe i rekreacyjne. Z powodu pandemii COVID-19 a co za tym 

idzie koniecznością zawieszenia zajęć grupowych, zadanie wykonano tylko w części. 

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 –  

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie wspierała seniorów ze Stowarzyszenia 

Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie udostępniając im 

pomieszczenia w okresie działania szkoły w formie stacjonarnej i UTW (salę 

gimnastyczną – 2 razy w tygodniu, salę komputerową – 2 razy w tygodniu). Ponadto 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej organizowało w świetlicy szkolnej spotkanie 

opłatkowe. Z Sali lekcyjnej według potrzeb korzystała też nieodpłatnie sekcja Emerytów 

Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie udostępniała nieodpłatnie w roku szkolnym, 

od stycznia do lutego i od września do 6 listopada dla Niemodlińskiego Stowarzyszenia 

Trzeciego Wieku salę gimnastyczną na zajęcia jogi i taneczne.  

Ośrodek Sportu i Rekreacji nieodpłatnie udostępniał halę widowiskowo-sportową dla 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Sportowe spotkania seniorów odbywały się regularnie 

dwa razy w tygodniu do dnia 12 marca 2020 r. Potem z powodu pandemii spotkania 

zostały zawieszone. 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie kontynuował współpracę z seniorami w zakresie: 

- udostępniania w miesiącu styczniu, lutym i październiku 2020 roku 5 razy 

nieodpłatnie sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt nagłaśniający oraz audiowizualny. 

Z tych pomieszczeń i sprzętu skorzystało 250 (w przeliczeniu na osobodni) słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

- prowadzenia zajęć teatralnych dla seniorów, zajęć zespołu Piąty Bieg oraz zajęć 

wokalnych, 

- udostępniania pomieszczenia na spotkania koła brydżystów UTW. 



Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie udostępniała w 2020 roku 

nieodpłatnie Uniwersytetowi Trzeciego Wieku pomieszczenie na działania sekcji 

decoupage Deco-Art, aktywizującej seniorów poprzez organizację warsztatów 

plastycznych oraz innych form rękodzieła. Łącznie odbyło się 18 spotkań a w każdym 

spotkaniu uczestniczyło średnio 10 osób. Biblioteka prowadziła też współpracę z 

Fundacją „Plan B” prowadzącą w Niemodlinie Dzienny Dom „Senior+”. Biblioteka 

wypożyczała do Domu gry planszowe oraz literaturę niezbędną do prowadzenia zajęć i 

ćwiczeń pamięci i koncentracji. W okresie, kiedy z powodu pandemii COVID-19 

świadczenie usług w siedzibie Biblioteki zostało zawieszone, realizowana była bezpłatna 

akcja „Książka na telefon”. Polegała ona na tym, że po wcześniejszym telefonicznym 

uzgodnieniu osoby starsze otrzymywały zamówione egzemplarze książek pod wskazany 

adres – z tej formy wypożyczania regularnie korzystało 12 seniorów.  

W Sołectwie Grodziec Sołtys udostępnił świetlicę na zajęcia organizowane dla 

mieszkańców, w tym dla seniorów, w ramach projektu Działaj Lokalnie: Historyczne 

Podróże Fotograficzne. W ramach tego projektu odbyły się warsztaty fotograficzne  

i wystawa fotografii. Udostępniono też świetlicę na zajęcia florystyczne dla uczestników 

kursu Florysta. 

W Roszkowicach Sołectwo wsparło organizację imprezy „Roszkowicka Stanica”, w 

której brało udział 4 seniorów. 

3) wdrożenie ulg w opłatach za dostęp do wybranych usług kulturalnych i sportowo-

rekreacyjnych świadczonych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie i w Ośrodku Sportu  

i Rekreacji w Niemodlinie – 

W 2020 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. Informacja o stosowanych ulgach była 

udostępniona na stronie internetowej Ośrodka. Oprócz tego o przysługującej uldze osoby 

korzystające z basenu były bezpośrednio informowane przy kasie. Wartość wsparcia 

kształtowała się na poziomie 1 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 i nawigacji po Internecie. Z konsultacji 

skorzystało 5 seniorów uczestnicząc w łącznie 10 spotkaniach.   

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 dotację z budżetu Gminy 

Niemodlin  w wys. 165000,00 zł. Usługi były wykonywane u 36 osób, w tym 35 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 

zapotrzebowanie na ten rodzaj wsparcia. 1 osoba w wieku senioralnym objęta była formą 

wsparcia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (OPS wskazał tą osobę a zadanie było realizowane przez podmiot 

zewnętrzny z dotacji państwowej).   

Ośrodek Pomocy Społecznej zakwalifikował w ubiegłym roku 5 seniorów z Gminy 

Niemodlin do projektu „Seniorzy Mają Moc! - rozwój usług społecznych i opiekuńczych 



dla osób starszych w gminie Niemodlin”, realizowanego przez Fundację „Plan B”. 

Projekt był współfinansowany ze środków Rządowego Programu Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014-2020”. W projekcie umożliwiono dostęp do 

środowiskowych usług społecznych i opiekuńczych dla osób, którym jest to ograniczone. 

Celem projektu było tworzenie warunków umożliwiającym osobom starszym jak 

najdłuższe pozostanie w lokalnej społeczności. Gmina Niemodlin nie ponosiła kosztów  

z tytułu udziału seniorów w projekcie a jej rola ograniczyła się do wskazania odbiorców. 

Ośrodek Pomocy Społecznej , jak co roku, powierzył organizacji pozarządowej 

prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców gminy. W 2020 roku z usług tej 

placówki skorzystało 22 osoby w wieku 60+. 

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 2020 roku Gmina powierzyła 

Fundacji „Plan B” z siedzibą w Nysie. Decyzją Burmistrza w/w organizacji zlecone 

zostało zadanie wraz z przyznaniem na ten cel dotacji w wysokości 168550,00 zł, z czego 

organizacja wykorzystała na wykonanie zadania ok.97% dotacji. Z usług placówki 

korzystało w ciągu roku 20 osób; 

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 2020 roku w Gminie Niemodlin funkcjonowała Rada Seniorów Gminy Niemodlin. W 

składzie Rady było 10 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. Rada pełniła rolę organu 

doradczego, inicjatywnego i opiniodawczego dla organów Gminy. W ubiegłym roku odbyło 

się zaledwie jedno posiedzenie Rady Seniorów, w styczniu. Z powodu pandemii i potrzeby 

chronienia się szczególnie przez osoby starsze przed zachorowaniem. Rada nie obradowała 

już do końca roku. 

 

 

 

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 2020 wydano Niemodlińską Kartę Rodziny dla 6 rodzin (28 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 2020roku Kartę Dużej Rodziny wydano dla 49 rodzin (w tym 115kart 

plastikowych i 4 karty elektroniczne).  

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.  

W 2020 roku kartę wydano dla 65 rodzin (96 kart plastikowych). 

 

10. Wieloletni program  wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 

 

 

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, tego 

pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. Gmina Niemodlin realizowała 

ten obowiązek w ubiegłym roku przy wykorzystaniu środków, o których mowa w Uchwale 

Rady Ministrów z dnia 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 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  24 maja 2021 roku  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. 

 

 

Promocja Gminy 

W celach promocji Gminy w 2020 roku wydatkowano środki na zakup projektu wraz 

z drukiem kalendarzy ściennych trójdzielnych ze zdjęciem iluminacji kościoła  

w Niemodlinie. Gmina podjęła współpracę z firmą Lokalna TV, która realizuje dla gminy 

dwa razy w miesiącu spot, krótki film przedstawiający ważne wydarzenia, inwestycje gminne. 

Z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Bory Niemodlińskie oraz Euroregionu Pradziad 

zamieszczane były informacje turystyczne o Gminie Niemodlin w wydawanych przez nich 

materiałach promocyjnych. Również na potrzeby promocji został wykonany  

z użyciem dronu film podsumowujący rok 2020 w Gminie Niemodlin. 

 

1. Współpraca zagraniczna 

 

1) Współpraca z Vechelde (Niemcy) 

Z powodu pandemii koronawirusa nie odbyły się  planowane cykliczne spotkania  

z partnerami zagranicznymi. 

Przy okazji świąt, uroczystości ważnych dla nas i partnerów zagranicznych przesyłane 

były listy gratulacyjne, kartki okolicznościowe.  

 

2) Współpraca z Stity (Czechy) 

Z powodu pandemii koronawirusa nie odbyły się  planowane cykliczne spotkania  

z partnerami zagranicznymi. 

Przy okazji świąt, uroczystości ważnych dla nas i partnerów zagranicznych przesyłane 

były listy gratulacyjne, kartki okolicznościowe.  

 

3) Współpraca z Prażmo (Czechy) 

Projekt "Iluminacja przestrzeni publicznej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP  

w Niemodlinie" został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. "Przekraczamy granice – Euroregionu 

Pradziad." Czeskim partnerem projektu było – Prażmo. 

Ogólna wartość projektu wyniosła 174 440,00 zł, w tym 135 000,00 zł koszt 

iluminacji. Z Euroregionu Pradziad uzyskaliśmy 135 000,00 zł dofinansowania. 

W październiku 2020r. z udziałem gości zaproszonych, naszych partnerów  

z Prażma, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz mieszkańców odbyła się inauguracja 

iluminacji świetlnej. 

 



4) Współpraca z Doliną (Ukraina)  

Burmistrz Niemodlina wystosowała pismo do odchodzącego ze stanowiska po 15 

latach pełnienia funkcji Mera Doliny, Volodymyra Harazda, w którym podziękowała w 

imieniu władz samorządowych za dobrą współpracę partnerską naszych gmin (12.11.2020r.) 

 

 

2. Akcje 

 

1) Akcja wyborcza – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

 

W roku 2020 zarządzone zostały wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Początkowo miały odbyć się 10 maja 2020 roku i ze względu na panującą wówczas sytuację 

epidemiologiczną w kraju, miały być przeprowadzone w formie korespondencyjnej tzw. 

„wyborów kopertowych”. W tym celu gminy zostały zobowiązane przekazać dane wyborców 

Poczcie Polskiej. Ze względu na duże wątpliwości prawne, przy jednocześnie prowadzonej 

korespondencji z władzami wyższego szczebla, dane wyborców gminy Niemodlin nie zostały 

przekazane Poczcie Polskiej. Sytuacja ta była powszechna w całym kraju. Ostatecznie wybory 

postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 988) 

zostały zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 roku, w trybie oddania osobistego głosu 

 w lokalu wyborczym oraz z możliwością oddania głosu korespondencyjnie. W pierwszej 

turze, jak i w drugiej turze wyborów (28.06.2020r. i 12.07.2020r.) z możliwości głosowania 

korespondencyjnego skorzystało wielu wyborców naszej gminy. Obwodowe Komisje 

Wyborcze w pierwszej turze przygotowały 66 pakietów wyborczych do wysłania, a w drugiej 

78 pakietów wyborczych. Należy tu wspomnieć, że część wyborców wybrała tryb głosowania 

korespondencyjnego ze względu na przebywanie w izolacji lub na kwarantannie. 

Dostarczenie im pakietów wyborczych wymagało zastosowania szczególnych procedur. 

Ponadto osoby starsze lub osoby z niepełnosprawnością mogły ustanowić pełnomocnika. 

Jednak ta forma głosowania, w tych wyborach, nie cieszyła się większym zainteresowaniem. 

Natomiast wyborcy niepełnosprawni mogli dopisać się do spisu w obwodzie wyborczym, 

którego siedzibą jest jeden z 10 lokali wyborczych (na 15 lokali wyborczych na terenie 

gminy) przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednocześnie w przypadku 

wyborów ogólnokrajowych, w których karty do głosowania w całym kraju zawierają tą samą 

treść, możliwe jest głosowanie w innej gminie na podstawie wydanego zaświadczenia lub 

dopisania się do spisu wyborców w innej gminie, w której przebywa się na czas określony. 

Spis wyborców sporządzany jest w terminie określonym w kalendarzu wyborczym, na dwa 

tygodnie przed dniem wyborów i następnie jest aktualizowany do dnia przekazania komisji 

wyborczej. Poniżej dane przekazane w przeddzień głosowania przez pracowników ewidencji 

ludności tutejszego Urzędu: 

 

Liczba I tura 28.06.2020r. II tura 12.07.2020r. 

wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania 28 101 

osób dopisanych do spisu  75 126 

osób skreślonych ze spisu 237 455 

Osób uprawnionych do głosowania 10 219 10 054 

 

Skreślenia ze spisu wynikały z: ruchu ludności (wymeldowania), zgonów, wydanych 

zaświadczeń o prawie do głosowania, otrzymanych zawiadomień o dopisaniu wyborcy  

do spisu lub rejestru w innej gminie. Najwięcej skreśleń dokonano na podstawie zawiadomień 



o dopisaniu wyborcy do spisu w innej gminie i w większości wiązało się to z czasowym, 

obejmującym dzień wyborów, pobytem wyborcy np. w szpitalu. 

W pierwszej turze, na koniec akcji wyborczej, liczba uprawnionych do głosowania 

wzrosła do 10 243 w wyniku dopisania przez obwodowe komisje wyborcze do listy 

wyborców np.: osób z zaświadczeniami, osób które udokumentowały opuszczenie szpitala 

przed dniem głosowania lub obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą. Podobnie 

było w drugiej turze wyborów, gdzie liczba uprawnionych osób wzrosła do 10 118. Średnia 

frekwencja w gminie Niemodlin w pierwszej turze stanowiła 55,81% wyborców, a w drugiej 

59,23%. 

 

2) Akcja – spis rolny 

 

Na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r.  

(Dz. U. poz. 1728) Główny Urząd Statystyczny przeprowadzał na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej w terminie od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r. powszechny spis rolny. 

Ustawa nałożyła również określone obowiązki na gminy. Począwszy od czynności 

przygotowawczych tj. przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, zapewnienie 

stanowiska komputerowego do przekazania danych w ramach samospisu internetowego, 

zapewnienia funkcjonowania gminnego biura spisowego, poprzez ścisłą współpracę  

z wojewódzkim biurem spisowym, stały monitoring czynności w ramach prac spisowych oraz 

przeprowadzenie na terenie gminy działań popularyzujących spis rolny, aż do końcowych 

raportów z wykonania przeprowadzenia spisu na terenie gminy. 

Spis rolny był przeprowadzany w gospodarstwach indywidualnych i w gospodarstwach 

rolnych osób prawnych lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnych. 

W ramach spisu rolnego, użytkownik gospodarstwa rolnego miał ustawowy obowiązek 

przekazania danych na temat gospodarstwa w formach: 

a. samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji 

dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (CAWI), 

b. bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego  

z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane 

do przeprowadzenia spisu rolnego (CAPI),  

c. wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego (CATI)  

z wykorzystaniem: 

 zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia 

spisu rolnego lub 

 urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane  

do przeprowadzenia spisu rolnego. 

Na terenie całej naszej gminy obowiązkowemu spisowi podlegało 407 gospodarstw 

indywidualnych oraz 8 gospodarstw osób prawnych. W okresie trwania spisu członkowie 

Gminnego Biura Spisowego prowadzili stały monitoring procentowej ilości spisanych 

gospodarstw na terenie gminy i dzięki temu mogli zwiększyć promocję i popularyzację spisu 

rolnego na obszarach, gdzie był niewielki procent spisanych gospodarstw. W ramach takich 

działań: 

- wielokrotnie rozwieszane były plakaty i ogłoszenia,  

– przekazywane były informacje w mailach i rozmowach telefonicznych do sołtysów, 

- przez cały wrzesień mieszkańcy sołectw byli informowani w czasie zebrań wiejskich  

w sołectwach, 

- przekazywanie kilkukrotne informacji przez księży w ogłoszeniach parafialnych, 

- informowanie poprzez megafon przez Strażników Miejskich w czasie ich patrolu na terenie 

Gminy, 



- umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu i w mediach społecznościowych, 

- informowanie w czasie wywiadów, w tym do naszej lokalnej telewizji, 

- wykonanie telefonów przez pracowników UM do rolników. 

Ponadto na zlecenie Gminy został wykonany film dotyczący PSR 2020 udostępniony  

na stronie www.niemodlin.pl oraz na fb. 

 Ostatecznie na terenie gminy Niemodlin spis rolny skończył się sukcesem tj. 100% 

gospodarstw zostało spisanych. 

 

 

Kultura sport i rekreacja 

 

 

1. Funkcjonowanie biblioteki 

 

 MGBP w Niemodlinie jest samorządową instytucją kultury. Biblioteka wraz z filiami 

(Grabin, Gracze, Rogi ) obejmuje swoją działalnością teren Gminy Niemodlin. Działalność 

Biblioteki ma na celu zachowanie dziedzictwa narodowego, poprzez organizację  

i zapewnienie dostępu do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej, rozpoznawanie  

i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych ogółu mieszkańców Gminy Niemodlin. 

Wymienione cele realizowane są w szczególności poprzez gromadzenie, opracowanie  

i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz oraz na miejscu, prowadzenie wymiany 

międzybibliotecznej, działalność popularyzatorską, edukacyjną, kulturalno-oświatową a także 

doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. Wszystkie procesy biblioteczne wykonywane 

są przy pomocy systemu bibliotecznego  SOWA SQL Standard, ponadto w systemie 

bibliotecznym MAK+ opracowano i skatalogowano płytotekę MGBP. 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 opłaca  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 kontynuuje  udział w ogólnopolskiej kampanii czytelniczej „Mała książka – wielki 

człowiek” przy współpracy z Instytutem Książki w Krakowie. Przystąpiliśmy do akcji 

„Biblioteka na to czeka” mającej na celu rozpowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszej 

historii Polski, zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. Regularnie  

włączamy się w realizację  zadań   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

aktualizując księgozbiór o wydawnictwa podnoszące poziom wiedzy w zakresie szeroko 

rozumianej tematyki  związanej z profilaktyką uzależnień. 
 
Księgozbiór ogółem na koniec 2020 roku wynosił – 74 605 
Wpływ w roku 2020 wynosił  - 763 wol.  
 w tym zakupiono:  368 wol. 

http://www.niemodlin.pl/


- ze środków własnych  - 293 wol. na kwotę 7034,14 zł 
- ze środków MKiDzN - 75 wol.  na kwotę 1616 zł 
 z darów wpłynęło : 395 wol. 
  w tym : 

 z Gminnego Programu Profilaktyki   - 23 wol. na kwotę 792,39 zł 
 przejęte w ramach DKK   - 20 wol. na kwotę  512,45 zł 
 wydawnictwa IPN     - 26 wol. 
 od czytelników     - 326 wol. 

 

Prenumerata czasopism za rok 2020 to 12 tytułów na kwotę  1513 zł ( prenumerata tylko  

I kwartał 2020 r.;  II – IV kwartał  prenumerata zawieszona w związku z wycofaniem  

z udostępniania czytelni oraz czasopism zalecone przez Bibliotekę Narodową w związku  

z obostrzeniami spowodowanymi pandemią Covid - 19 ). 

W roku 2020 w MGBP zarejestrowano 2612 czytelników,  
w tym: 

 MGBP (Wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci) –  1820 
 Filia Grabin – 222 
 Filia Gracze – 441 
 Filia Rogi – 129 

 

Liczba odwiedzin w 2020 roku w  M-GBP ogółem    – 21 971 

Liczba wypożyczeń na zewnątrz      – 47 978 
Liczba udostępnień na miejscu      – 1 534 
W roku 2020 osiągnięto następujące wskaźniki: 

 czytelników na 100 mieszkańców      - 20,75 
 liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców    - 2,9 
 liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców    - 393 

 

Ogółem zatrudnionych jest 7 pracowników ( 5,25 etatu ) w tym: 

 pracowników merytorycznych  - 6 osób ( 4,75 etatu ) 
 pracowników administracyjnych - 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, 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.  
 Z powodu wprowadzonych ograniczeń w kraju, wynikających z pandemii COVID – 

19 oraz  rekomendacji Biblioteki Narodowej dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego  

w bibliotekach niemodlińska placówka miała znacznie utrudnioną realizację zadań  

na płaszczyźnie edukacyjnej oraz kulturalno-oświatowej. Dotychczas podejmowane liczne 

działania  w pracy z młodym czytelnikiem (spotkania czytelnicze, wycieczki, zajęcia i lekcje 

biblioteczne, itp.) z zaprzyjaźnionymi szkołami i przedszkolami nie mogły się odbywać ze 

względu na zamknięcie powyższych instytucji dla osób z zewnątrz, jak również prowadzenie 

nauczania w formie zdalnej. Z tego względu biblioteka prowadziła akcje czytelnicze jedynie 

na terenie własnej placówki skierowane bezpośrednio do odwiedzających nas młodych 

czytelników. W tradycyjnej formie odbyły się spotkania w I kwartale 2020 roku. 

 W roku 2020 zorganizowano  30 spotkań i wydarzeń  (1666 uczestników): 



 lekcje biblioteczne i szkolenia - 3 
 imprezy dla użytkowników - 27 w tym między innymi: spotkania niemodlińskiego 

Dyskusyjnego Klubu Książki; spotkania słuchaczek UTW – sekcja DECOART; 

wystawy „Opowieści niesamowite – literackie oblicza strachu”, „Lech i Czech czyli 

...”, „Tak powstała Niepodległa ” - wystawa w formie tradycyjnej oraz on-line „30 lat 

samorządności – Gmina Niemodlin” wystawa on-linie na stronie naszej Biblioteki; 

wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu „Najbardziej aktywny 

czytelnik 2019 roku”; udział oraz wyróżnienie w konkursie „Najciekawszy 

sleeveface” dla niemodlińskiego DKK ; Narodowe Czytanie „Balladyny” - 

wydarzenie  on-line; zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych; „Bajkowe spotkania” 

- cykl spotkań z baśniami z całego świata; akcje czytelnicze dla młodych odbiorów: 

„Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”, „Podróż z książką”, „Polscy autorzy 

dzieciom”, „Jesienn Zgaduj – zgadula”, „Książka pod choinką”. 
 
W roku 2020 pracownicy uczestniczyli w szkoleniach, wykładach i naradach organizowanych 

przez WBP w Opolu oraz warsztatach on-line i webinariach dotyczących biblioterapii i form 

pracy z czytelnikiem w bibliotekach publicznych. 
 

 

2. Funkcjonowanie OSiR 

 

  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:  

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 roku 2020, mimo 

pandemii COVID-19 basen był czynny przez cały sezon letni. W trakcie sezonu z basenu 

korzysta ok. 25 000 osób.  

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. W roku 2020 mieliśmy okresy, kiedy Boisko, ze względu  

na loockdown było zamknięte, dlatego też część zawodów cyklicznych się nie odbyło.  

Z Boiska Orlik rocznie korzysta ok. 30 000 osób.  

Działalność hali widowiskowo sportowej – bezpłatne korzystanie z obiektu przez szkoły  

w godz. 8.00 – 15.30. po godz. 15.30 wynajem obiektu przez kluby sportowe (UKS Jedynka 

Niemodlin, MKS Sokół Niemodlin, UKS Sokolik Niemodlin ) oraz grupy zorganizowane  

z Gminy Niemodlin . Zajęcia trwają do godz. 22.00 w dni powszednie, a do godz. 20.00 

 w soboty. Z hali korzystają m. in. kobiety, które odbywają regularne zajęcia aerobiku dwa 

razy w tygodniu, zajęcia jogi, zajęcia na trampolinach, Uniwersytet Trzeciego Wieku, grupa 

siatkarska dorosłych, dziecięce grupy Karate i Taekwondo,  straż pożarna oraz zorganizowane 

grupy piłkarskie amatorów. W hali organizowane są turnieje, we współpracy z klubami tenisa 

stołowego, piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Hala jest wykorzystywana w 90% 

wszystkich sobót w roku i co najmniej w dwie niedziele w miesiącu. Tutaj również, ze 

względu na pandemię COVID-19 wirusa przez część roku, wtedy, kiedy szkoły były 

zamknięte, hala była zamknięta. W czasie loockdownu również nie odbywały się planowe 

zajęcia popołudniowe, klubów sportowych i grup zorganizowanych. Rocznie z obiektu hali 

sportowej korzysta statystycznie ok. 40 000 osób. (40 000 wejść).  

Działalność siłowni i sali fitness (znajdującej się w hali)  – duże obciążenie obydwu 

obiektów przez młodych ludzi i dorosłych, szczególnie cieszy spora liczba korzystających 

pań. Niestety od marca 2020, z małymi przerwami obiekty te musiały być zamknięte  

z powodu covid19. Rocznie korzysta  z tych obiektów ok. 10 000 osób.  

Działalność Stadionu Miejskiego gdzie treningi odbywają dzieci z sekcji piłki nożnej UKS 

Jedynka Niemodlin oraz seniorzy MKS Sokół Niemodlin. Drużyny te rozgrywają również 

mecze mistrzowskie w ramach lig woj. opolskiego oraz mecze sparingowe. Na obiekcie tym 

również treningi i mecze nie odbywały się w terminach kiedy obowiązywał w naszym kraju 

loockdown. Rocznie ze stadionu korzysta ok. 15000 osób.  

2. Współpraca z klubami w zakresie wspierania sportu:  

 Udostępnianie stadionu oraz boiska Orlik 2012 dla MKS Sokół Niemodlin i UKS 

Jedynka dla prowadzenia treningów i meczy mistrzowskich. 

  Użyczenie stadionu i boiska Orlik 2012 dla prowadzenia treningów i meczy 

mistrzowskich.  

 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. Ze względu na Covid 

19 zrealizowano 50% zajęć. 

  Pomoc UKS Jedynka w uzyskaniu środków w ramach programu Szkolny Klub 

Sportowy oraz pomoc w realizacji programu.  

  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.  

 Sierpień 2018 – podpisanie przez Gminę Niemodlin  umowy z Polskim Związkiem 

Koszykówki na prowadzenie, w oparciu o SP1 w Niemodlinie programu Ministerstwa 

Sportu i Turystyki – SMOK ( Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki) w ramach 

którego trenerzy koszykówki prowadzą zajęcia, po dwa razy w tygodniu z chłopcami 

klas I – V z koszykówki. Zajęcia te były zawieszone podczas wprowadzonego  

na terytorium R.P. loockdownu. 

 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej w zakresie działania Ośrodka:  

 Prowadzenie strony internetowej www.osir-niemodlin.pl oraz facebooka OSiR.  



 Przekazywanie informacji o działalności OSiR na stronę Urzędu oraz na facebooka 

OSiR i Niemodlin – miasto i gmina. 

 Współpraca z NTO, Radio Opole w zakresie informowania o najważniejszych 

wydarzeniach sportowych.  

 Pozyskiwanie sponsorów dla realizacji największych imprez sportowych, których 

organizacja wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Umożliwianie sponsorom 

wywieszania reklam na naszych obiektach sportowych. 

 Prowadzenie akcji plakatowych na terenie całej gminy informującej o najważniejszych 

wydarzeniach sportowych organizowanych przez OSiR.  

4. Organizacja zawodów, turniejów oraz zajęć sportowo rekreacyjnych w 2020 roku:  

 

 Mistrzostwa Opolszczyzny Sędziów Piłkarskich.   

 Wspieranie zawodów wędkarskich i pokazu gołębi pocztowych  

 Organizacja meczy półfinałowych i finałowego w ramach Pucharu Polski w futsalu na 

szczeblu OZPN w Opolu. 

 Kolejna edycja Niemodlińskiej Ligi Futsalu. 

 Współorganizacja Olimpiady Przedszkolaków i Balu Przedszkolaka w hali sportowej.  

 Organizacja  Imprez  Sportowych Objętych Patronatem Burmistrz Niemodlina  

organizowanych przez OSiR.  

 Współorganizacja z O.K. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

 Organizacja, wspólnie z klubami sportowymi UKS Jedynka Niemodlin, meczy 

mistrzowskich koszykarzy i siatkarek oraz z UKS Sokolik Niemodlin meczy 

mistrzowskich w tenisie stołowym na hali widowiskowo-sportowej oraz z MKS Sokół 

Niemodlin meczy mistrzowskich na stadionie miejskim. 

 Od marca 2020 ze względu na pandemię COVID-19 wirusa, część tych imprez była 

zawieszona. 

 

5. Organizacja i prowadzenie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych sekcjach sportowych, 

w ramach programów antyalkoholowych:  

 Szkolenie dzieci w sekcji piłki nożnej – dwa razy w tygodniu, w zajęciach uczestniczy 

ok. 20 chłopców.  

 Szkolenie dzieci w sekcji siatkówki – zajęcia odbywają się w Niemodlinie dwa razy  

w tygodniu  – uczestniczy w nich regularnie ok. 60 dziewczynek.   

 Szkolenie dzieci w sekcji koszykówki – zajęcia odbywają się w czterech grupach 

wiekowych, trzy razy w tygodniu, regularnie uczestniczy w nich ok. 60 chłopców.   

 Szkolenie dzieci w sekcji tenisa stołowego – zajęcia odbywają się dwa razy   

w tygodniu. 

 Wsparcie szkoleniowe  klubów sportowych: UKS Jedynki Niemodlin, MKS Sokół 

Niemodlin, współorganizacja zawodów ligowych i turniejów towarzyskich. 

 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  oraz udostępnianiu sprzętu sportowego do 

uprawiania tenisa stołowego.  

 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, VII i VIII klasy. 

 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 dwóch 

instytucji:  UKS Jedynka Niemodlin  i MKS Sokół Niemodlin.  

 Współorganizacja wraz z SZS zawodów w ramach kalendarza imprez sportowych na 

dany rok – koordynacja przez koordynatora sportu szkolnego. W hali sportowej  

i na Boisku Orlik 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.  

 Również w wypadku zajęć szkoleniowych, prowadzonych we wszystkich obiektach, 

następowały przerwy w ich realizacji od marca 2020 ze względu na pandemię 

Covid19 podczas wprowadzanych obostrzeń przez Polski Rząd. 

 

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 2020 otrzymały dotację w kwotach:  

 

1. UKS Jedynka Niemodlin –   39 000 zł  

2. UKS Sokolik Niemodlin –   20 000 zł  

3. LKS Skalnik Gracze      -     59 000 zł  

4. MKS Sokół Niemodlin  -  47 000 zł  

5. KGKS Krasna Góra – 10 000 zł.  

Razem  175 000 zł  

W listopadzie 2015 r. na podstawie Zarządzenia Burmistrz Niemodlina nr IV/37/15  

z 08. kwietnia 2015, powołano Radę Sportu Gminy Niemodlin, która jest ciałem doradczym 

w sprawach sportu, kultury fizycznej, rekreacji i turystyki dla Burmistrz Niemodlina. Podczas 

spotkań Rady, dyskutowano o sprawach sportu i kultury fizycznej oraz omówiono wnioski 

klubów sportowych o dotację w poszczególnych latach. W grudniu 2020 wybrano Radę 

Sportu na drugą kadencję. 

  

6. Zatrudnienie:  

  

W Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych jest 6 osób na pełnym etacie, w tym trzy etaty 

pracowników biurowych i dwie osoby na jedną drugą etatu. Ponadto zawierane są umowy  

na czas określony (sezonowo na czas przygotowania i działalności basenu kąpielowego) lub 

na wykonanie konkretnych zadań (sprzedaż biletów na basen, prowadzenie dużych imprez 

sportowych). Ośrodek korzysta również z możliwości oferowanych przez Państwo 

współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy, Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej  

i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  

 

 

3. Funkcjonowanie OK 

 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej (od 1 stycznia 2019 r.) jest 

instytucją kultury powołaną uchwałą Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2000r. 

(numer w Rejestrze Instytucji Kultury pod poz. 1, prowadzonym przez Burmistrza 

Niemodlina).  

Ośrodek Kultury w Niemodlinie jest instytucją powołaną do prowadzenia działalności 

kulturalnej i promocji twórczości artystycznej. Placówka zajmuje się edukacją artystyczną 

dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwijaniem ich zainteresowań i uzdolnień oraz 



upowszechnianiem kultury. Do zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności 

organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, tworzenie warunków dla rozwoju 

amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań oraz rozbudzanie i zaspokajanie 

zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Niemodlin. 

Stałe formy działalności statutowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie to: zajęcia 

muzyczne – Studio Piosenki (emisja głosu, interpretacja piosenki), zajęcia taneczne, zajęcia 

teatralne, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, zajęcia z akompaniatorem (Scena 

Muzyczna). Inne zadania realizowane przez Ośrodek Kultury w dziedzinie działalności 

kulturalnej to organizacja imprez lokalnych, państwowych, plenerowych, opracowanie 

scenariuszy, przygotowanie plakatów, kolportaż plakatów, obsługa techniczna i medialna 

wydarzeń. Do stałych, realizowanych cyklicznie, form programowych realizowanych przez 

Ośrodek należą m.in.: Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej 

„Oceany” i Święto Karpia (Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik”, 

„Mały Karpik”, „Polsko-Czeski Konkurs Kulinarny na Potrawę z Ryb”). Ośrodek Kultury 

wpiera 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. 

 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 

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 (1 etat), główny księgowy (1/2 etatu), spec. ds. obsługi 

urządzeń akustycznych i organizacji imprez (1/4 etatu), spec. ds. promocji (1 etat), spec. ds. 

kadrowo-administracyjnych (1 etat), instruktor plastyki (1 etat), instruktor muzyki (1/2 etatu) 

oraz 2 pracowników gospodarczych (2 etaty). 

Istotną informacją związaną z działalnością Ośrodka Kultury w 2020 roku było 

wprowadzenie od 12 marca stanu pandemii. Dopiero od 1 czerwca 2020 zostały wznowione 

częściowo zajęcia, które odbywały się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do czasu letnich wakacji. Rozpoczęliśmy 

nowy rok zajęć artystycznych we wrześniu, jednak już w połowie października wszystkie 

zajęcia zostały zawieszone, podobnie jak w placówkach szkolnych. 

W ramach realizacji form programowych Ośrodek Kultury w Niemodlinie  

w 2020 r. zorganizował następujące imprezy kulturalne: 

 ferie z Ośrodkiem Kultury 

 warsztaty z tańca klasycznego, jazzowego oraz gimnastyki dla tancerzy zespołu 

RYTMIX 

 Gminny Konkurs Recytatorski „Miłość jest wśród nas” 



 koncert Sceny Muzycznej 

 wystawa obrazów Krystyny Krysiak 

 Dzień Kobiet: projekcja oscarowego filmu „Parasite” 

 internetowy konkurs plastyczny „Najpiękniejsze zakątki mojego miasta” - Niemodlin - 

architektura, przyroda, zabytki… 

 konkurs fotograficzny „Zdjęcie pachnące latem” 

 konkurs rysunkowo-graficzny dla dzieci MAŁY KARPIK 2020 

 XVIII Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego KARPIK 2020 

 II Powiatowy Konkurs Plastyczny na ilustrację do wybranego wiersza A. Osieckiej 

 II Konkurs recytatorski wierszy Agnieszki Osieckiej 

 Konkurs fotograficzny „Barwy jesieni. Zdjęcie z gminy Niemodlin lub Borów 

Niemodlińskich” 

 koncert on-line zespołu ROOSTER (we współpracy z AGS Technika Sceniczna) 

 koncert on-line zespołu RAVEL (we współpracy z AGS Technika Sceniczna) 

Ośrodek Kultury w ramach działalności statutowej prowadził i organizował 

zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 

 zajęcia muzyczne – Studio Piosenki  

 praca z akompaniatorem – Scena Muzyczna (zajęcia dla wokalistów) 

 zajęcia taneczne zespołu Rytmix w grupach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie 

szkół podstawowych i ponadpostawowych 

 zajęcia rytmiki i baletu dla dzieci w wieku przedszkolnym 

 zajęcia teatralne dla grup wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli 

 zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży 

 zespół wokalny Piąty Bieg – zajęcia dla seniorów 

 nauka gry na instrumentach (gitara, fortepian) 

 zajęcia dla dzieci i młodzieży z robotyki  

 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: 

SCENA MUZYCZNA 

 Joanna Paluszkiewicz – I miejsce XV Festiwalu Piosenki DO-RE-MI w Ozimku 

 Wiktoria Kramczyńska – II miejsce XV Festiwalu Piosenki DO-RE-MI w Ozimku 

 Wiktoria Burzec – III miejsce XV Festiwalu Piosenki DO-RE-MI w Ozimku 

 Joanna Szewczyk – wyróżnienie na XIX Festiwalu Piosenki z Serduszkiem w Tułowicach 

 Anna Hildebrand – wyróżnienie na XIX Festiwalu Piosenki z Serduszkiem w Tułowicach 

 Joanna Paluszkiewicz – wyróżnienie na XIX Festiwalu Piosenki z Serduszkiem  

w Tułowicach 

 Wiktoria Kramczyńska – wyróżnienie na XIX Festiwalu Piosenki z Serduszkiem  

w Tułowicach 

SEKCJA PLASTYCZNA 

 Zofia Drabik – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Drzewa Wokół 

Nas” organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25 we Wrocławiu 

 Aleksandra Romanowska – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 

„Drzewa Wokół Nas” organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25  

we Wrocławiu 



 Bartosz Dudarz – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pomóż 

ptakom przetrwać zimę” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 279  

w Warszawie 

 Hanna Jagiełło - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pomóż ptakom 

przetrwać zimę” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 279 w Warszawie 

 Wiktoria Śliwka – II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Projekt 

okładki mojej ulubionej lektury szkolnej” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową  

w Celinach 

 Amelia Perzyna – wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Projekt 

okładki mojej ulubionej lektury szkolnej” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową  

w Celinach 

 Julia Prochowska – wernisaż finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 

młodzieży ze szkół ponadpodstawowych organizowanego przez Instytut Sztuk Pięknych 

w Olsztynie 

 Zofia Drabik – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Drzewa Wokół 

Nas” organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrocławiu 

 Maja Mazur – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Drzewa Wokół 

Nas” organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrocławiu 

 Patrycja Śliwka – wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„Ekologiczne podwórko” organizowanego przez MDK Słupsk 

 Wiktoria Śliwka – wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„Ekologiczne podwórko” organizowanego przez MDK Słupsk 

 Kornelia Kliszcz - wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Słowem 

Malowane” organizowanego przez  Oranżerię Kultury w Lidzbarku Warmińskim 

 Dominika Korzeniewicz - wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 

„Słowem Malowane” organizowanego przez  Oranżerię Kultury w Lidzbarku 

Warmińskim 

 Hanna Malinowska – III miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Jesień  

w oczach dziecka” organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Gierałtowicach 

 Patrycja Śliwka – wyróżnienie w XI Festiwalu Jesienne Nutki organizowanym przez 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach 

 Wiktoria Śliwka – wyróżnienie w XI Festiwalu Jesienne Nutki organizowanym przez 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach 

 

Wśród innych sukcesów i działań Ośrodka Kultury warto wymienić: 

Projekt „Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną przestrzeń 

wystawienniczą z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”- pozytywnie rozpatrzony 

wniosek o płatność i rozliczony projekt zrealizowany w 2019 roku. Całkowity koszt projektu: 

134 858 zł, kwota dofinansowania: 68 337 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020. 

 

Projekt przebudowy schodów w holu oraz doposażenia Ośrodka Kultury 

w Niemodlinie. Ośrodek Kultury w Niemodlinie zrealizował projekt pn. „Przebudowa 

schodów w holu Ośrodka Kultury w Niemodlinie”. Celem operacji jest propagowanie 

rybackiego dziedzictwa kulturowego gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD 

„Opolszczyzna” poprzez przebudowę schodów w holu Ośrodka Kultury w Niemodlinie, 

kontuaru w szatni, zagospodarowanie pomieszczenia gospodarczego oraz wyposażenie  



w dwumodułową kuchnię mobilną, gabloty i tablicę. Dofinansowania projektu wynosi 71 245 

złotych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, tj. Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 

na lata 2014–2020. 

 

Złożono wniosek na dofinasowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pn. „Dostosowanie widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie  

do wymogów ppoż.” Kwota całości projektu 3 086 794,56 zł brutto (wartość kosztorysowa). 

Wnioskowana kwota dofinansowania 1.000.000 zł, kwota otrzymana 500.000 zł brutto. 

Projekt nie został zrealizowany ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy 

Niemodlin. 

Istruktorka Ośrodka Kultury w Niemodlinie, Magdalena Krzemień, otrzymała 

Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury za 2020 

rok oraz zwyciężyła w polsatowskim programie The Four. Bitwa o sławę. 

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 zespołu Piąty Bieg przez instruktora OK 

 

Wśród najważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Ośrodek 

Kultury w Niemodlinie w 2020 r. można wymienić: 

 

XVIII Międzynarodowy Konkursu Rysunku Satyrycznego KARPIK 2020 

Jury podczas obrad w dniu 2 października 2020 r., w składzie: Maciej Trzepałka - 

przewodniczący, Michał Graczyk, Jarosław Stojko, Katarzyna Paszula, Małgorzata Biedroń, 

ustaliło, co następuje: 

GRAND PRIX 

Jerzy Głuszek (Polska) 

 

Nagrody główne: Marek Gliwa (Polska), Czesław Przęzak (Polska), Henryk Cebula (Polska) 

 

Nagroda Specjalna  Dyrektora Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie 

Piotr Opałka (Polska) 

 

Nagrody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu 

I nagroda - Grzegorz Wach (Polska) 

II nagroda - Dariusz Dąbrowski (Polska) 

III nagroda - Wiesław Wojciechowski (Polska) 

 

Nagroda Zamku w Mosznej - Nika Jaworowska (Polska) 

 

Wyróżnienia honorowe (dyplomy) 

Łucjan Madziar (Polska) 

Musa Gumus (Turcja) 

Goran Celicanin (Serbia) 



Konstantin Kazanchev (Ukraina) 

Sławomir Makal (Polska) 

 

„Ferie z Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie” 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie w czasie ferii zimowych przygotował dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych z gminy Niemodlin wiele atrakcji. W dniach od 9 lutego do 20 lutego 

2020 r. odbywały się następujące zajęcia kulturalne: muzyczne, wokalne, plastyczne, 

taneczne, warsztaty gimnastyczne, baletowe, jazzowe, projekcje filmowe, spektakle teatralne 

dla dzieci, zabawy dla dzieci z animatorami. W zajęciach kulturalnych brały udział dzieci, 

młodzież i dorośli z całej gminy.   

W ramach warsztatów plastycznych rysowano na naturalnych kamieniach, rysowano 

karykatury, a także faunę i florę Borów Niemodlińskich. Drugą formą, w której brały udział 

dzieci, były warsztaty dla tancerzy ZT Rytmix: jazzowe, baletowe, gimnastyczne. Dużym 

zainteresowanie cieszyły się również zajęcia muzyczne, czyli emisja głosu, praca  

z mikrofonem, karaoke. 

Podczas ferii w sali widowiskowej najmłodsi mieli okazję obejrzeć trzy spektakle 

teatralne. Odbyły się także dwie zabawy dla najmłodszych z animatorami. W dwa niedzielne 

popołudnia odbyły się projekcje filmów familijnych. 

Celem zajęć było wdrożenie dzieci i młodzieży do bezpiecznego i twórczego 

spędzania czasu wolnego, rozwijanie i pogłębianie pasji i zainteresowań, szukanie sposobów 

organizacji czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego i bezpiecznego 

spędzania wolnego czasu. Zadanie realizowane zostało w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii. 

 

Miłość jest wśród nas 2020 

6 lutego br. Ośrodek Kultury w Niemodlinie zorganizował po raz kolejny gminny 

konkurs recytatorski „Miłość jest wśród nas”. Tegoroczny konkurs zgromadził 20 uczniów  

ze szkół w Niemodlinie, Graczach, Grabinie i Rogach. Młodzież recytowała wiersze  

o tematyce miłosnej w trzech kategoriach wiekowych. Jury w składzie: Waldemar Kotas 

(aktor teatralny i filmowy), Katarzyna Paszula (dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie) i 

Marek Krzyżanowski (pracownik OK Niemodlin), postanowiło przyznać Grand Prix 

Nikodemowi Lipczyńskiemu z Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Niemodlinie za 

recytację wiersza Wisławy Szymborskiej „Umrzeć z miłości”. Jurorzy nagrodzili i wyróżnili  

14 wykonawców kartami podarunkowymi oraz nagrodami rzeczowymi. Wszyscy 

występujący otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

 

Konkursu rysunkowo-graficzny dla dzieci MAŁY KARPIK 2020 

Jury podczas obrad w dniu 2 października 2020 r., w składzie: Maciej Trzepałka - 

przewodniczący, Michał Graczyk, Jarosław Stojko, Katarzyna Paszula, Małgorzata Biedroń, 

ustaliło, co następuje: 

GRAND PRIX 

Patrycja Śliwka (SP nr 1 w Niemodlinie) 

Kat. klasy 0-IV 

I miejsce – Lena Partyka (SP nr 2 w Niemodlinie) 

II miejsce – Szymon Lasman (SP nr 1 w Niemodlinie) 

III miejsce – Tatiana Szumiec (SP w Domaradzu) 

Nagroda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

I – Marlena Piędzioch (SP w Domaradzu) 



II - Damian Symala (SP w Domaradzu) 

III - Magdalena Dziedzic (SP nr 1 w Niemodlinie) 

Nagroda Firmy Ornament z Nysy 

Wiktoria Kieloch (SP nr 2 w Niemodlinie) 

Kat. klasy V – VI 

I miejsce – Amelia Perzyna (SP nr 1 w Niemodlinie) 

II miejsce – Julia Kuszman (SP nr 1 w Niemodlinie) 

III miejsce – Małgorzata Buczek (SP w Ligocie Turawskiej) 

Nagroda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

I – Wiktoria Śliwka (SP nr 1 w Niemodlinie) 

II – Joanna Szewczyk (SP nr 1 w Niemodlinie) 

III – Nikola Dziurok (SP nr 2 w Niemodlinie) 

Nagroda Firmy Ornament z Nysy 

Julia Grela (SP nr 1 w Niemodlinie) 

Kat. klasy VII-VIII 

Nagroda - Julia Derewlany (PSP w Popielowie) 

 

Konkurs recytatorski wierszy Agnieszki Osieckiej 2020 

W 84. rocznicę urodzin poetki, 9 października 2020 r., w Ośrodku Kultury  

w Niemodlinie odbył się po raz drugi Konkurs recytatorski wierszy Agnieszki Osieckiej  

dla uczniów szkół powiatu opolskiego. Recytowało 23 młodych ludzi ze szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych z Chróściny, Dąbrowy, Grabina, Graczy, Niemodlina i Pruszkowa. 

Konkurs rozpoczął występ Joanny Szewczyk ze Sceny Muzycznej Ośrodka Kultury  

w Niemodlinie, która zaśpiewała piosenki Agnieszki Osieckiej „A ja wole moja mamę” oraz 

„Duch stacji benzynowej”. 

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 

Anna Pindel (SP Gracze) 

Kategoria: szkoły podstawowe kl. 4-6 

1. Magdalena Dziedzic (SP 1 Niemodlin) 

2. Wiktoria Chorąży (SP 2 Niemodlin) 

3. Nicola Kmita (SP Gracze) ex aequo Gabriel Grzywnowicz (SP 2 Niemodlin) 

Wyróżnienia: Nie przyznano 

Kategoria: szkoły podstawowe kl. 7-8 

1.Weronika Wyżlińska (SP Chróścina) 

2. Dominika Taboł (SP Dąbrowa) 

3. Weronika Garbacz (SP Chróścina) 

Wyróżnienia: Aleksandra Kutyła (SP 2 Niemodlin), Julia Szmigielska (SP Gracze), Bianka 

Sosna (SP Chróścina) 

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe 

1. Dagmara Soja (ZS Niemodlin) 

2. Marta Konieczko (ZS Pruszków) 

3. Adrianna Mikołajczyk (ZS Pruszków) 

Wyróżnienia: Nie przyznano 

 



II Powiatowy Konkurs Plastyczny na ilustrację do wybranego wiersza 

Agnieszki Osieckiej 

Jury podczas obrad w dniu 2 października 2020 r., w składzie: Maciej Trzepałka - 

przewodniczący, Michał Graczyk, Jarosław Stojko, Katarzyna Paszula, Małgorzata Biedroń, 

ustaliło, co następuje: 

Grand Prix 

Emilia Świtała – PSP w Ligocie Turawskiej 

Nagrody kategoria kl. VII-VIII 

1. Olivia Wilińska – SP w Chróścicach 

2. Amelia Brandys – SP w Jełowej 

3. Lea Niedźwiedź - SP w Popielowie 

Wyróżnienie: Nina Weber – SP w Chróścicach 

Nagród i wyróżnień w kat. szkół ponadpodstawowych jury nie przyznało. 

 

 

 

Oświata i wychowanie 

 

Stan oświaty i Funkcjonowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę 

 
Gmina Niemodlin w 2020 roku była organem prowadzącym dla 3 przedszkoli i 4 szkół 

podstawowych, w tym jednej z oddziałem przedszkolnym. Dwa przedszkola oraz dwie szkoły 

podstawowe zlokalizowane są w mieście, jedno przedszkole oraz dwie szkoły podstawowe 

zlokalizowane są na wsiach – w Rogach i Graczach. 

STAN ORGANIZACJI JEDNOSTEK 

Jednostka liczba 

oddziałów 
liczba 

wychowanków 
liczba 

zatrudnionych 

nauczycieli 

liczba 

zatrudnionych 

pracowników 

administracji i 

obsługi 

Publiczne Przedszkole 

Nr 1 w Niemodlinie 
6 123 14 13 

Publiczne Przedszkole 

Nr 2 w Niemodlinie 
5 106 15 11 

Publiczne Przedszkole 

w Graczach 
3 63 9 10 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Niemodlinie 
24  502 61 8 

Szkoła Podstawowa 

Nr 2 w Niemodlinie 
9 114 23 5 

 Szkoła Podstawowa w 

Graczach 
12 198 37 6 

Szkoła Podstawowa w 

Rogach 
9  

w tym 1 

oddział 

przedszkolny 

przy SP 

82 21 6 

OGÓŁEM 68 1 188 180 59 

 
Szczegółowe informacje zawarte są w raporcie o stanie realizacji zadań oświatowych, który w 

terminie do dnia 31 października każdego roku przedstawiany jest Radzie Miejskiej.  
 



Nadto na terenie Gminy Niemodlin funkcjonują: 

1) dwie publiczne jednostki systemu oświaty: 

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Grabinie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkół Katolickich w Częstochowie 

            W szkole tej funkcjonuje 10 oddziałów – w tym 2 oddziały przedszkolne przy szkole 

podstawowej (liczba uczniów szkoły: 98, liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych: 44)  

 

 Zespół Szkół w Niemodlinie prowadzony przez Powiat Opolski 

W szkole tej funkcjonuje:  

a) Liceum Ogólnokształcące (liczba uczniów szkoły: 71), 

b) Branżowa Szkoła I stopnia (liczba uczniów szkoły: 80); 

 
2) pięć niepublicznych jednostek: 
 Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe „Dinolandia” (średnia liczba dzieci: 

70), 

 Żłobek Niepubliczny Akademia Małego Sportowca „Dinolandia” (średnia liczba dzieci: 

24), 

 Niepubliczne Tatusiowe Przedszkole (średnia liczba dzieci: 13), 

 Niepubliczny Tatusiowy Żłobek (średnia liczba dzieci: 8), 

 Specjalistyczny Żłobek Rehabilitacyjny „Promyczek” (średnia liczba dzieci: 20). 

 

 

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. 

Jednym z najważniejszych zrealizowanych zadań gminy było zabezpieczenie na odpowiednim 

poziomie niezbędnych środków finansowych na prowadzenie działalności szkół i przedszkoli, w tym 

na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz realizację zadań 

pozaszkolnych, tj.: prowadzenie świetlic, stołówek szkolnych, dowożenie uczniów (w tym 

niepełnosprawnych), a także eksploatację budynków, w których realizowane są zadania statutowe.  
W roku 2020 Gmina Niemodlin otrzymała: 

1) subwencję oświatową w wysokości: 9 417 358,00 zł 

2)  dotację przedszkolną, dotację podręcznikową, wsparcie finansowe w ramach rządowych 

programów „Wyprawka szkolna”, „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” w łącznej 

wysokości: 734 840,98 zł. 

 

W roku 2020 Gmina Niemodlin poniosła wydatki na: 

1) prowadzenie i opiekę przedszkolną w wysokości: 4 610 070,94 zł 

2) prowadzenie szkół podstawowych w wysokości: 12 193 149,35 zł 

3) udzielania dotacji dla: 

a) Szkoły Podstawowej z Oddziałami przedszkolnymi SPSK w Grabinie  

z oddziałem przedszkolnym w wysokości: 1 346 041,60 zł 

b) niepublicznych przedszkoli w wysokości: 841 153,81 zł 

c) niepublicznych żłobków w wysokości: 45 600,00 zł 

 

Akty prawne 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w wyniku zmian przepisów prawa oświatowego 

oraz bieżącej realizacji zadań oświatowych niezbędne było podjęcie nowych uchwał  

i zarządzeń, w tym: 

1) 5 uchwał Rady Miejskiej w Niemodlinie, tj. w sprawie: 

a) określenia średniej ceny jednostki paliwa. 



b) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania, 

c) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy 

Niemodlin”, 

d) zamiaru likwidacji szkoły podstawowej, 

e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Niemodlin a Powiatem 

Opolskim; 

2) 23 zarządzenia Burmistrza Niemodlina, tj. w sprawie: 

a) przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Gminy Niemodlin na rok 2020, 

b) terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Niemodlin, 

c) zmiany zarządzenia – dwa zarządzenia, 

d) przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziału przedszkolnego przy szkole 

podstawowej, 

e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, 

f) wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziału przedszkolnego przy szkole 

podstawowej prowadzonych przez Gminę Niemodlin, 
g) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola im. Marii 

Kownackiej w Graczach – dwa zarządzenia, 

h)  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 

Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Graczach, 

i) powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego – trzy zarządzenia, 

j) powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 WD AK, 

k) ustalenia terminu składania wniosków o udzielenia pomocy finansowej uczniom 

na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, 

l) powierzenia stanowiska dyrektora – dwa zarządzenia, 

m) przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, 

n) procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej oraz 

dokumentacji organizacji pracy jednostki, 

o) wyznaczenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin 

zastępców dyrektorów szkół i przedszkoli na czas ich nieobecności, 

p) powołania Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie, 

q) przerwy w funkcjonowaniu przedszkola – dwa zarządzenia. 

 

Wszystkie uchwały i zarządzenia są na bieżąco realizowane 

 

 

Porządek i bezpieczeństwo publiczne 

 

 

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona przeciwpożarowa 

 

Bezpieczeństwo Gminy: 

Corocznie opracowywana jest zbiorcza informacja z zakresu porządek i bezpieczeństwo 

publiczne w Gminie Niemodlin, która dotyczy roku poprzedniego oraz założeń  

do działalności w roku następnym. Informacja obejmuje opracowania w tym zakresie 



realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komendę 

Miejską Policji (Komisariat Policji w Niemodlinie) w Opolu, Straż Miejską w Niemodlinie. 

Ostatnia informacja dotyczyła roku 2019 i założeń działalności w 2020 r., w postaci 

zbiorczego zestawienia danych opracowana została 18 września 2020r. Na sesji Rady 

Miejskiej w m-cu wrześniu 2020r. została przyjęta przez Radnych bez uwag. W sesji tej 

uczestniczyli: Komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie, Zastępca Dowódcy JRG Nr 3 

PSP w Niemodlinie oraz p.o. 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 2020r. Informacja zbiorcza przedstawiona zostanie 

Radnym Rady Miejskiej w Niemodlinie w m-cu wrześniu 2021r. 

 

Realizacja zadań wykonywanych przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

UM w Niemodlinie, to m.in.: 

 

1. Współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Opolu: 

1) Każdego roku w oparciu o obwieszczenie Wojewody Opolskiego organizowana jest  

kwalifikacja wojskowa. W roku 2020 nie odbyła się z powodu zakończenia 

kwalifikacji wojskowej w dniu 13 marca 2020r. rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 

2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji 

wojskowej w 2020 r. Przedwczesne zakończenie kwalifikacji spowodowane było 

zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID-2019. 

2) Każdego roku kalendarzowego Gmina realizuje świadczenia obronne osobiste  

i rzeczowe, odbywa się to na podstawie wniosków WKU. W roku 2020: wydano  

10 decyzji wraz z zawiadomieniami i 10 wezwań do świadczeń rzeczowych, oraz  

38 decyzji (wraz z zawiadomieniami i wezwaniami) do świadczeń osobistych. 

 

2.Udział przedstawicieli gminy w ćwiczeniach i szkoleniach obronnych oraz z zakresu 

zarządzania kryzysowego: 

1)  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- w roku 2020 nie 

odbyły się z powodu pandemii COVID-2019, 

2)  uczestnikami szkoleń i ćwiczeń wyjazdowych organizowanych w ramach powiatu 

opolskiego są wyznaczani corocznie pracownicy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie- 

w roku 2020 nie odbyły się z powodu pandemii COVID-2019. 

3.Współdziałanie ze Strażą  Miejską w Niemodlinie. 

4. 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). 

5.Działania podejmowane w związku z panującą pandemią: 

Podjęto działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-2019.  

W pierwszej fali pandemii (marzec- czerwiec) oraz w drugiej fali (październik- styczeń) 

budynek Urzędu był zamknięty dla interesantów. W celu załatwienia wszystkich spraw 

urzędowych i wykonywania wszystkich zadań, organizowana była hybrydowa praca 

urzędników. Część pracowała zdalnie w domu, a część w budynku Urzędu. W pozostałym 



okresie w budynku Urzędu Miejskiego jednorazowo mogło przebywać 10 interesantów. 

Ponadto wprowadzone zostały specjalne procedury w celu ograniczenia ryzyka zarażenia 

koronawirusem COVID-2019. 

GCZK na bieżąco podejmowało działania zlecane przez Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Bezpieczeństwa OUW oraz przekazywało 

informacje dot. pandemii mieszkańcom gminy poprzez stronę internetową oraz gminnego 

facebooka. Zakupione zostały środki ochrony osobistej, m.in. maski medyczne, rękawiczki 

nitrylowe, termometr bezdotykowy płyn do dezynfekcji oraz stacje do dezynfekcji, które 

trafiły m.in. do jednostek oświatowych oraz gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

 

Zadania realizowane 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 

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 Ratowniczo-

Gaśniczej Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie (jednostka działająca w strukturze Komendy 

Miejskiej PSP w Opolu).  

W jednostkach OSP działa aktywnie 95 strażaków-ochotników posiadających 

przeszkolenie i uprawnienia do uczestnictwa w akacjach ratowniczych, ponadto jest 50 

strażaków-ochotników (druhów honorowych, druhów wspomagających działania jednostek – 

są to strażacy nie posiadający uprawnień do działań ratowniczych – wykonują oni prace 

porządkowe, remontowe itp.). 

1) Na wyposażeniu jednostek OSP z terenu Gminy Niemodlin pozostają  

n/w pojazdy: 

Lp. Nr rej. Marka, typ/model Rodzaj 

OSP GRABIN 

1 OPO FH30 
Steyr rok prod. 1997 

sekcja 3 osobowa 

pożarniczy  

gaśniczy średni 

2 OPO 8VS2 
Daimler Benz rok prod. 1974 

sekcja 6 osobowa 

pożarniczy  

gaśniczy średni 

3 OPO 3Y57 
Przyczepka STA PW6 rok prod. 

1976 
pożarniczy 

4 OPO 41446 
Ford Transit  rok prod. 2005 

sekcja 3 osobowa 
operacyjny 

OSP GRACZE 

5 OPO 1U45 
Jelcz 005 - Star 244 rok prod.1995 

sekcja 6 osobowa 

pożarniczy  

gaśniczy średni 



6 OPO 6X85 
Steyr rok prod.1990 

sekcja 9 osobowa 

pożarniczy 

gaśniczy średni 

7 OPO 18667 
Ford Transit rok prod.2002 

sekcja 9 osobowa 

pożarniczy 

inny lekki 

OSP GRODZIEC 

8 OPO U293 
Star 200 rok prod.1984 

sekcja 8 osobowa 

pożarniczy  

gaśniczy średni 

9 OPO 6X24 
Renault rok prod.1991 

sekcja 9 osobowa 

pożarniczy 

gaśniczy średni 

OSP KRASNA GÓRA 

10 OPO 20663 
Daimler-Benz rok prod.1987 

sekcja 6 osobowa 

pożarniczy  

gaśniczy średni 

11 OPO HA53 
VOLKSWAGEN-Transit r.p. 1993 

sekcja 6 osobowa 

pożarniczy 

inny lekki 

OSP ROGI 

12 OPO 1X65 
Iveco-Magirus rok prod.1989 

sekcja 9 osobowa 

pożarniczy 

gaśniczy lekki 

 

2) W ramach działań ratowniczych jednostki OSP mogą korzystać ze sprzętu zakupionego 

przez Gminę Niemodlin, a pozostającego w magazynie UM w Niemodlinie - jest to ok. 1500 

szt. worków przeciwpowodziowych, 5 rękawów przeciwpowodziowych napełnianych wodą  

(długość jednego rękawa – 10 m) oraz 30 łóżek ze śpiworami. 

 

3) Zestawienie wyjazdów jednostek OSP  z Gminy Niemodlin za 2020r. 

OSP Grabin 

      -    pożary – 1, 

– miejscowe zagrożenia – 12, w tym 2 poza rejon działania do miejscowości 

Szadurczyce (wypadek drogowy), 

– alarm fałszywy – 0, 

– ćwiczenia – 0, 

– zabezpieczenie rejonu działań JRG 3 – 0, 

– razem – 13 wyjazdów 

 W tym 1 wyjazd poza rejon działania – wypadek drogowy na drodze do Szadurczyc. 

Jednostka mimo alarmowania nie wyjechała do zdarzenia: 2 razy, w tym 1 raz pożar, 1 raz 

miejscowe zagrożenia. 

OSP Gracze 
      -    pożary – 21, 

– miejscowe zagrożenia – 33, w tym 2 poza rejon działania, autostrada A-4, 205 km, 

kier. Katowice, oraz  A-4, 200 km, kier Wrocław (wypadek drogowy), 

– alarm fałszywy – 0, 

– ćwiczenia – 1, - Ośrodek Monar w Graczach, 

– zabezpieczenie rejonu działań JRG 3 – 7, 

– razem – 62 wyjazdy. 

 W tym 2 wyjazdy poza rejon działania – autostrada A-4, 200 km, kier. Wrocław (wypadek 

drogowy), A-4, 205 km. kier. Katowice. 

Jednostka alarmowana za każdym razem wyjechała do zdarzenia. 



OSP Grodziec 
      -    pożary – 16, w tym 2 poza rejon Nowa Jamka (pożar lasu), droga 46 wjazd na A-4    

                           (pożar samochodu), 

– miejscowe zagrożenia – 11, w tym 3 poza rejon działania  droga nr 46 ( las Dąbrowski 

wypadek drogowy), Tułowice ( pompowanie wody, zabezpieczanie wałów), 

– alarm fałszywy – 1, 

– ćwiczenia – 0, 

– zabezpieczenie rejonu działań JRG 3 – 0, 

– razem – 28 wyjazdy. 

 W tym 5 poza rejon działania do miejscowości Tułowice pompowanie wody i zabezpieczanie 

wałów, do miejscowości Nowa Jamka i droga nr 46. 

Jednostka mimo alarmowania nie wyjechała do zdarzenia: 2 razy, w tym 1 raz pożar, 1 raz 

miejscowe zagrożenia. 

OSP Krasna Góra 
      -    pożary – 4, 

– miejscowe zagrożenia – 8, w tym 1 poza rejon miejscowość Tułowice (zabezpieczanie 

wałów), 

– alarm fałszywy – 0, 

– ćwiczenia – 0, 

– zabezpieczenie rejonu działań JRG 3 – 0. 

– razem – 12 wyjazdów. 

 W tym 0 wyjazdów poza rejon działania. 

Jednostka mimo alarmowania nie wyjechała do zdarzenia 1 raz do miejscowego zagrożenia. 

OSP Rogi 
      -    pożary – 0, 

– miejscowe zagrożenia – 0, 

– alarm fałszywy – 0, 

– ćwiczenia – 0, 

– zabezpieczenie rejonu działań JRG 3 – 0. 

– razem – 0 wyjazdy. 

 W tym 0 wyjazdów poza rejon działania. 

Jednostka mimo alarmowania nie wyjechała do zdarzenia: 3 razy, w tym 2 raz pożar, 1 raz 

miejscowe zagrożenia. 

 

Jednostki alarmowane do zdarzeń przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego, 

które nie wyjechały do zdarzeń: 

OSP Grabin 

– pożary – 2, 

– miejscowe zagrożenia – 1. 

OSP Gracze 

– jednostka wyjechała na wszystkie wezwania. 

OSP Grodziec 

– - pożary – 2, 

– miejscowe zagrożenia – 1. 

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  

(posiadający uprawnienia), kierowca oraz ratownik.  

 

 

4) Szkolenia OSP 2020r. 

Członkowie jednostek OSP z gminy Niemodlin podnosząc swoje kwalifikacje 

uczestniczyli w 2020 roku w  szkoleniu podstawowym dla członków OSP, które odbyło się 

jedynie w części teoretycznej drogą e-learningów. Część praktyczna oraz pozostałe 

planowane szkolenia nie odbyły się z powodu pandemii COVID - 19.  

 

5) Inspekcje w jednostkach OSP 2020. 

W 2020 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. 

 

Realizacja zadań wykonywanych przez Straż Miejską w Niemodlinie 

Działania Straży Miejskiej w Niemodlinie, w której pracuje trzech strażników miejskich, 

obejmują szerokie spektrum zagadnień z zakresu przestrzegania i łamania przepisów 

penalizujących czyny zabronione z wielu ustaw, przede wszystkim:  

 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

 ustawy Kodeks wykroczeń,  

 ustawy Prawo wodne,  

 ustaw o ochronie zwierząt i o ochronie zdrowia zwierząt,  

 ustawy Prawo ruchu drogowego, 

 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych, 

 ustawy Prawo ochrony środowiska, 

 ustawy o ochronie przyrody, 

 ustawy o odpadach. 

W zakresie wyżej wymienionych ustaw, Straż Miejska w Niemodlinie skupia swoje działania 

przede wszystkim na wykrywaniu, ściganiu i zwalczaniu czynów zabronionych polegających 

na: 

 nielegalnym pozbywaniu się odpadów, w tym przede wszystkim odpadów 

komunalnych i ścieków bytowych,  

 zaśmiecaniu  miejsc dostępnych dla publiczności, 

 nielegalnym odprowadzaniu ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej lub 

deszczowej, lub do gleby, bądź do wody, 

 wbrew obowiązkowi nieskładaniu lub niezmienianiu deklaracji dotyczących 

gospodarowania odpadami komunalnymi, 

 łamaniu przepisów ruchu drogowego. Straż Miejska w Niemodlinie czuwa nad 

bezpieczeństwem ruchu drogowego w newralgicznych miejscach Gminy Niemodlin, 

 spalaniu odpadów na powierzchni ziemi, w paleniskach domowych, wypalaniu traw , 

łąk i rowów, 

 wjeździe pojazdów silnikowych do lasu, 

 łamaniu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, uchylaniu się właścicieli 

zwierząt od obowiązkowych szczepień zwierząt przeciwko wściekliźnie, 



 niezawieraniu przez przedsiębiorców, wbrew obowiązkowi, umów na odbiór odpadów 

powstających w ich działalności, 

 zakłócaniu porządku i spokoju publicznego. 

Straż Miejska w Niemodlinie w powyższym zakresie na bieżąco współpracuje z ZGKiM  

w Niemodlinie, kontrolując nielegalne i nieprawidłowe przyłącza kanalizacyjne oraz  

w zakresie spraw mieszkaniowych, udzielając asysty pracownikom ZGKiM przy kontrolach 

nielegalnego posiadania butli gazowych w budynkach komunalnych, jak i przy potrzebie 

wejścia do lokalu komunalnego w celu wykonania napraw lub oględzin. 

Od października 2020 r., Straż Miejska w Niemodlinie codziennie realizuje kontrole 

przebywania osób na kwarantannach i izolacjach domowych oraz inne czynności w związku 

ze zwalczaniem i zapobieganiem chorób zakaźnych u ludzi (COVID-19). 

Straż Miejska wykonuje również czynności na prośbę Referatu Spraw Obywatelskich 

w zakresie spraw meldunkowych oraz Wydziału Podatków Opłat i Egzekucji w zakresie 

weryfikacji danych podawanych przez podmioty w deklaracjach podatkowych oraz oględzin 

nieruchomości. 

Współpraca odbywa się także z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

w zakresie dobrostanu zwierząt i przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt i o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz w zakresie gospodarowania odpadami. 

Straż Miejska współpracuje również z Wydziałem Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  

w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach administrowanych przez Urząd,  

w zakresie oględzin i zabezpieczania miejsc niebezpiecznych na drogach. 

 
 

 

 

 

Gospodarka odpadami 

 

Gospodarka odpadami ciekłymi  

Na terenie Gminy Niemodlin jest jedna Oczyszczalnia Ścieków, która znajduje się  

w Gościejowicach Małych. Ścieki z aglomeracji Niemodlin dostarczane są do oczyszczalni  

za pomocą sieci kanalizacji sanitarnej natomiast z pozostałego terenu Gminy wozami 

asenizacyjnymi. Po uruchomieniu nowoczesnej, pneumatycznej przepompowni ścieków  

w Graczach ścieki z części terenu w tej miejscowości są dostarczane siecią tłoczną  

do Gościejowic, a następnie na oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia ścieków jest 

oczyszczalnią mechaniczno biologiczną, w której znajdują się dwa SBR (sekwencyjne 

biologiczne reaktory). Gospodarka odpadami na OŚ polega na odwadnianiu osadu na prasie 

taśmowej oraz higienizacji (wapnowaniu). Ustabilizowany osad ściekowy, skratki i piasek są 

czasowo magazynowane na terenie OŚ. W roku 2020 ścieków napływających na 

oczyszczalnie oraz dowożonych wozami asenizacyjnymi było 617810 m³ natomiast 

odpływających 577569 m³. Średnie roczne stopnie redukcji poszczególnych wskaźników 

zanieczyszczenia wynosiły: BZT₅ - 97%, ChZTCr - 90%, zawiesina – 94%, fosfor ogólny – 

88%, azot ogólny – 84%. W tym roku rozpoczęła się modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Gościejowicach Małych, która obejmuje miedzy innymi budowę trzeciego SBR, 

zbiornika uśredniającego ścieki dowożone oraz modernizację stacji zlewczej i pomieszczenia 

kratowni-pompowni. 

W roku 2020 Gmina Niemodlin nie udzielała dofinansowania na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 



Gospodarka odpadami stałymi 

Łączna masa odebranych odpadów w 2020 r. na terenie gminy Niemodlin wyniosła 

2862,7150 Mg, w tym odpady zmieszane (o kodzie 200301) 1891,9290 Mg. W ubiegłym roku 

zebrano w PSZOK-u łącznie 149,5600 Mg (PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych). 

Na terenie gminy Niemodlin w 2020 r. zebrano w punkcie skupu złomu (P.P.H.U. 

METALEX Beata Kownacka) łącznie 13,3735 Mg odpadów o kodzie 150104 – opakowania z 

metalu. 

Podsumowując: 

 łącznie odebranych oraz zebranych zostało 3025,6485 Mg odpadów; 

 w tym zmieszanych o kodzie 200301: 1891,9290 Mg. 

W ramach umów zawartych przez Gminę Niemodlin ze Spółką Komunalnik, tj. w ramach 

gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Spółka ta w 2020 r. odebrała na 

terenie gminy odpady o łącznej masie 2145,9580 Mg, w tym odpady zmieszane (o kodzie 

200301) 1453,9800 Mg. 

W ramach ww. umów w ubiegłym roku na terenie PSZOK-u zebrano łącznie 149,5600 

Mg odpadów komunalnych. 

Podsumowując: 

 łącznie odebranych przez Spółkę Komunalnik oraz zebranych w PSZOK-u zostało 

2295,5180 Mg odpadów; 

 w tym zmieszanych o kodzie 200301: 1453,9800 Mg. 

Ilość odpadów odebranych przez pozostałe podmioty odbierające odpady na 

podstawie umów indywidualnych, zawartych z właścicielami nieruchomości oraz zebranych 

ww. punkcie skupu złomu wyniosła 730,1305 Mg, w tym odpady zmieszane o kodzie 

200301: 437,9490 Mg. 

 W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Niemodlin na dzień 

31.12.2020 r. było  2819 aktywnych kart podatkowych.  

W Niemodlinie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgłoszono 

10 592 osoby. 

W ramach wszczęcia postępowania egzekucyjnego w 2020 r. wystawiono 631 

upomnień na kwotę 115.683,45 zł tytułem należności głównej. Na zadłużenia, niespłacone po 

wystawieniu upomnień, wystawiono i skierowano w roku 2020 do Naczelnika Drugiego 

Urzędu Skarbowego w Opolu celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego 168 tytułów 

wykonawczych  na kwotę  39105,60 zł tytułem należności głównej. 

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2020 

roku wynosiły 1 912 604,73 zł. Zaległości z tego tytułu wynosiły 197 492,17 zł. 

 

Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rogi w 2020 r. 

• Gmina Niemodlin ma zawartą umowę na monitoring nieczynnego składowiska odpadów  

w Rogach. 

 

Ochrona zdrowia 

 

 

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, jest  wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 

Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy o numerze KRS 0000077539. 

 



Działalność medyczna SZOZ-u:  

 stacjonarna długoterminowa opieka medyczna w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym z 

kontraktem NFZ na 77 łóżek, w tym 3 łóżka na opiekę długoterminową dla pacjentów 

wentylowanych mechanicznie,  

zatrudnienie: 4 lekarzy konsultantów specjalistów, 16 pielęgniarek, 2 ratowników 

medycznych, 12 opiekunów medycznych, 9 fizjoterapeutów, logopeda, terapeuta 

zajęciowy, psycholog, 

 specjalistyczna ambulatoryjna opieka medyczna w Poradni Chirurgii Urazowo 

Ortopedycznej na podstawie kontraktu z NFZ,  

zatrudnienie: 2 lekarzy specjalistów ortopedów, 1 pielęgniarka, 

 fizjoterapia ambulatoryjna w Gabinecie Fizjoterapii Ambulatoryjnej,   przyjęcia na 

podstawie kontraktu  NFZ.   

  

Zatrudnienie: stan na 31.12. 2020 r.  

 pracownicy – 53 osoby  ( 52,5 etatu ) 

Umowy z podwykonawcami w zakresie:  

 żywienia pacjentów w ZOL,  

 transportu medycznego specjalistycznego i sanitarnego,  

 diagnostyki laboratoryjnej, rtg, usg, densytometrii, 

 leczenia żywieniowego. 

Wartość przychodów ze zrealizowanych  umów na świadczenia zdrowotne z NFZ w 2020r. – 

4 282 179,32  zł. 

Plan przychodów z umów na świadczenia zdrowotne z NFZ na 2021 r. – 4 224 000,0 zł 

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. 

 556 045,07 zł. Wymagalnych - brak 

Stan należności na 31.12.2020 r. 

 352 021,23 zł 

Wynik finansowy na 31.12.2020 r. – 99 534,60  zł.  

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w okresie swojej działalności w 2020 roku 

w poszczególnych miesiącach roku wykazywał  dobrą kondycję finansową a na koniec roku 

został  osiągnięty  zysk w kwocie 99 534,60 zł 

  

W latach 2018 -2019 została zrealizowana inwestycja . „Rewitalizacja obiektu 

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie – podniesienie standardu i 

wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących względem 

osób zależnych, w tym chorych, starszych i niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi 

priorytetowej X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2: Inwestycje 

wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. 

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła   5 025 656,01 zł. 

W wyniku tej inwestycji dokonano modernizacji i wyremontowano szereg obiektów i 

pomieszczeń  byłego szpitala, a także poszerzono działalność Zakładu Opiekuńczo- 

Leczniczego o dodatkowe 15 łóżek. 

 

W 2020 roku  Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie borykał  

się z szeregiem problemów,  które powstały niezależnie od bieżącego funkcjonowania 

Zakładu a były na tyle ważne i znaczące, że zagrażały jego dalszej egzystencji. 

Co jest charakterystyczne i na co należy zwrócić uwagę, problemy te dotyczą całego systemu 

służby zdrowia. Było to ognisko COVID -19 które powstało w listopadzie 2020 roku  

w naszym Zakładzie i wymagało podjęcia nadzwyczajnych działań i środków aby utrzymać 



ciągłość w działalności Zakładu oraz problemy z zabezpieczeniem kadr medycznych 

niezbędnych do funkcjonowania Zakładu.  

Te nadzwyczajne problemy wciąż nie zostały do końca rozwiązane i wciąż stanowią 

wyzwanie dla kadr menadżerskich służby zdrowia we wszystkich placówkach o charakterze 

medycznym. 

Od 2011r. SZOZ ma 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.  

Dokumenty: statut, regulamin organizacyjny, księga jakości, strategia, a także informacje dot. 

działalności SZOZ, dostępne są na stronie www.zol.niemodlin.pl  

 

 

1. Działalność Dziennego Domu  „Senior+” w Niemodlinie  
 Dzienny Dom „Senior+” w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 3 (dalej zamiennie 

zwany Domem lub ośrodkiem) był w roku 2020 ośrodkiem wsparcia, miejscem integracji  

i aktywizacji społecznej dla 20-tu mieszkańców gminy Niemodlin, które ukończyły 60 rok 

życia i były nieaktywne zawodowo. Do Dziennego Domu mogły chodzić osoby, które 

uzyskały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie. Gmina powierzyła 

prowadzenie w/w placówki organizacji pozarządowej tj. Fundacji „Plan B” z siedzibą  

w Nysie.  

Dom działał przez cały rok, przy czym z uwagi na pandemię COVID-19 w okresie od 16 

marca do 4 czerwca oraz od 27 października do 31 grudnia 2020 roku jego stacjonarna forma 

działania była zawieszona. Seniorzy mieli w tym czasie zapewnione usługi alternatywne. 

Opiekę nad seniorami sprawowali stale animator zajęć i opiekun osób starszych. 

W czasie działalności stacjonarnej w Domu organizowane były zajęcia mające na celu 

polepszenie jakości życia i zdrowia, zarówno w sensie fizycznym i sprawności motorycznej 

(zajęcia rekreacyjne, zajęcia sportowe, spotkania ze specjalistami, usługi terapeutyczne) jak 

też o oddziaływaniu psychospołecznym (spotkania, pogadanki, poradnictwo specjalistyczne). 

Regularnie odbywały się rozmaite zajęcia sprzyjające nawiązywaniu relacji, integracji  

i budowaniu więzi między uczestnikami. Szczegółowe formy usług oferowanych w Domu to: 

1) socjalne (praca opiekuna oraz animatora w zakresie pomocy w czynnościach dnia 

codziennego, ciepły posiłek obiadowy, indywidualne poradnictwo/konsultacje 

psychologiczne, zajęcia z fizjoterapeutą); 

2) edukacyjne (prelekcje i pogadanki tematyczne, zajęcia tematyczne, warsztaty rozwojowe, 

indywidualne poradnictwo, wyjścia i wycieczki); 

3) kulturalno-oświatowe (zajęcia tematyczne, zajęcia plastyczno-manualne, kino, zajęcia 

kultywujące tradycję); 

4) aktywności ruchowej lub kinezyterapii (gimnastyka usprawniająca, masaże, treningi - 

prowadzone przez fizjoterapeutę); 

5) sportowo-rekreacyjne (rekreacja w ogrodzie, spacery, gimnastyka usprawniająca); 

6) aktywizujące społecznie (wolontariat międzypokoleniowy, imprezy integracyjne, 

organizacja uroczystości urodzinowych i imieninowych uczestników Domu); 

7) terapii zajęciowej (zajęcia muzyczne, plastyczne, techniczno-manualne); 

8) inne usługi (indywidualne poradnictwo prawne, socjalne, obywatelskie). 

W okresie zawieszonej działalności stacjonarnej Domu podopieczni seniorzy 

otrzymywali pomoc i wsparcie w swoich miejscach zamieszkania. Mieli świadczone usługi 

psychologiczne – osobiście lub telefonicznie, usługi fizjoterapeutyczne, usługi opiekuńcze – 

http://www.zol.niemodlin.pl/


pomoc w czynnościach i potrzebach dnia codziennego oraz usługi socjalne – otrzymywali 

ciepły posiłek obiadowy. Pracownicy Domu odwiedzali seniorów, spędzali z nimi czas  

na rozmowach, proponowali ciekawe programy w TV i zachęcali do kontaktów 

telefonicznych z innymi seniorami. Podopieczni otrzymywali z ośrodka pakiety edukacyjne  

z materiałami i zadaniami do wykonania - to służyło kontynuacji świadczenia usług 

edukacyjnych oraz terapii zajęciowej.  

Ofertę zajęć i aktywności wzbogaciło uczestnictwo seniorów Dziennego Domu  

w okresie 15.06 do 31.12. 2020 r. w projekcie realizowanym przez Fundację „Plan B”  

w ramach rządowego programu ASOS kierowanego do osób starszych. Dzięki temu seniorzy 

skorzystali z udziału w prelekcjach m. in. ratownika medycznego, zielarza, dietetyka, 

kosmetyczki oraz w treningu pamięci i umysłu w ramach Akademii Umysłu dla Seniorów. 

Seniorzy byli również na koncercie muzycznym, na występie kabaretu oraz na wycieczce  

w Złotym Stoku.  

Wsparcie realizowane w powyższym zakresie przyczyniło się do wzrostu poczucia 

przynależności społecznej, zmniejszenia poczucia izolacji społecznej i marginalizacji osób 

starszych, rozwoju ich pasji i zainteresowań, poszerzenia wiedzy oraz efektywnego 

zagospodarowania czasu wolnego, utrzymania kondycji psychofizycznej, zapewnienia 

osobom starszym pomocy, w tym specjalistycznej adekwatnej do potrzeb i możliwości 

wynikających z wieku i stanu zdrowia, zaktywizowania i zaangażowania seniorów  

w działania służące wspólnocie. 

Całoroczne funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Niemodlinie kosztowało 

Gminę 163686,78 złotych, przy czym Gmina otrzymała na ten cel dotację ze środków 

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r. w kwocie 65158,19 

złotych oraz podopieczni Domu ponosili częściową odpłatność za korzystanie z usług Domu  

i z tego tytułu do budżetu wpłynęło 11541,00 złotych. 

 

 

Inwestycje 

 

 

1. Zrealizowane inwestycje 

 

1. Wykonano przebudowę wraz z odwodnieniem ul. Słowackiego w Niemodlinie. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 637 247,01 zł. 

2. Wykonano przebudowę dróg transportu rolnego w Rogach. Całkowita wartość inwestycji 

wyniosła 629 230,43 zł. 

3. Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę ul. Słonecznej w Niemodlinie. 

Całkowita wartość dokumentacji wyniosła 148 889,00 zł. 

4. Wykonano Iluminację przestrzeni publicznej kościoła pw. Wniebowzięcia NMP  

w Niemodlinie. Całkowita wartość wyniosła 147 033,54 zł. 

5. Wykonano oświetlenie przejść dla pieszych w Niemodlinie. Całkowita wartość wyniosła 

48 872,50 zł. 

6. Wykonano modernizację pokrycia dachowego budynku Ośrodka Kultury  

w Niemodlinie. Całkowita wartość wyniosła 416 719,79 zł. 

7. Wykonano przebudowę schodów wewnętrznych w budynku Ośrodka Kultury  

w Niemodlinie. Całkowita wartość wyniosła 4 674,00 zł. 

8. Rozpoczęto realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego  

o zewnętrzny szyb windowy z montażem dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym”.  



Wartość zadania w 2020 r. wyniosła 5 313,50 zł. 

9. Rozpoczęto realizację inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków 

dla Gminy Niemodlin w miejscowości Gościejowice Małe.” Wartość zadania w 2020 r. 

wyniosła 18 777,25 zł. 

10. Rozpoczęto realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Graczach - Kolonia Robotnicza 

Wartość zadania w 2020 r. wyniosła 51 093,26 zł. 

11. Rozpoczęto realizację przebudowy świetlicy wiejskiej w Roszkowicach. Wartość zadania 

w 2020 r. wyniosła 81 695,03 zł. 

12. Wykonano dokumentację budowy przepompowni w Piotrowej. Całkowita wartość 

dokumentacji wyniosła 10 524,00 zł. 

13. Wykonano dokumentację budowy przepompowni przy ul. Słonecznej w Niemodlinie. 

Całkowita wartość dokumentacji wyniosła 10 524,00 zł. 

14. Zakupiono zamiatarkę. Całkowita wartość wyniosła 429 067,00 zł. 

 

 

2. Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015 – 2025 

 

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. Rozpoczęto realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Graczach - Kolonia 

Robotnicza.  Zadanie dostało dofinansowanie ze środków UE z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2. Rozpoczęto modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków dla gminy Niemodlin 

w Gościejowicach Małych. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków UE  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

3. Rozpoczęto realizację budowy wodociągu tranzytowego SUW Niemodlin – Piotrowa. 

Rozpoczęto realizację przebudowy budynku Urzędu Miasta 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. Zadanie otrzymało dofinansowanie  

ze środków PFRON. 

 

 



Raport o stanie GMINY NIEMODLIN        
procesy demograficzne 

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w latach 2018-2020  
 

Stan 
na  
31. 
12. 
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2018 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

181 180 153 203 562 599 3848 4003 1781 1337 

miasto  wieś miasto  wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś 

74 107 81 99 64 89 78 125 239 323 252 347 1839 2009 1836 2167 954 836 665 672 

2019 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

235 244 156 199 553 598 3808 391 1703 1273 

miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś 

82 153 106 138 68 88 73 126 237 316 251 347 1811 1997 1792 2139 901 802 632 641 

2020 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

229 243 165 186 527 620 3736 3841 1747 1291 

miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś 

84 145 102 141 63 102 71 115 219 308 257 363 1768 1968 1734 2107 923 824 637 654 

 
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 31.12.2018r. – 12.847 
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 31.12.2019r. – 12.700 
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 31.12.2020r. – 12.585 



Raport o stanie GMINY NIEMODLIN 
procesy demograficzne w latach 2018--2020 

Stan 
na  

31.12. 

urodzenia zgony zameldowania wymeldowania 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

2018 

67 69 66 54 136 133 194 148 

miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś 

33 34 32 37 28 38 21 33 77 59 68 65 116 78 96 52 

2019 

50 63 86 85 211 205 282 282 

miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś 

11 39 29 34 49 37 40 45 94 117 91 114 126 156 149 133 

2020 

51 62 68 81 199 201 174 179 

miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś 

23 28 29 34 36 32 42 39 78 121 77 128 101 73 105 74 

 

 


