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Sprawozdanie burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej od dnia 16 stycznia do dnia 26 marca 2015 r.

Przyłącz się do akcji i głosuj na „Niepowtarzalne Podwórko Nivea” dla gminy
Niemodlin. W ramach tej akcji na terenie
całej Polski powstanie 40 takich podwórek. Będą to rodzinne miejsca zabawa,
w których dzieci i rodzica będą mogli
wspólnie spędzić czas w aktywny sposób.

W gminie Niemodlin, tj. w Niemodlinie przy ulicy 700-lecia Niemodlina oraz w Graczach przy ul. XXXlecia PRL mają szansę powstać takie podwórka.
Zasady są proste. Aby wygrać, trzeba
głosować!
Od 1 kwietnia do 31 maja 2015 roku możemy
głosować za pośrednictwem strony internetowej

STOP wiosennemu
wypalaniu traw

kraju te koszty idą w miliony złotych. Wszystkie te wydatki pokrywane są z budżetu państwa, czyli w ostatecznym rozrachunku z kieszeni każdego podatnika.
Kwoty, które wydatkujemy na walkę z wypalaniem
traw w jakimś sensie „idą z dymem”, a można je by
było zużytkować choćby na zakup sprzętu dla straży
pożarnej, karetek pogotowia, czy po prostu na lepszy
sprzęt dla szpitali i przychodni zdrowia.
Za wypalenie traw grożą też kary nakładane
przez policję czy sądy. Mogą one wynikać z łamania np. ustawy z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, w której art. 45 brzmi: „zabrania się
wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach
kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin”. A z kolei art. 59. mówi, że „kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pastwiskach, pasach przydrożnych, szlakach klejowych,
w strefie oczeretów lub trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny”.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega wszystkich rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich przed poważnym zagrożeniami wynikającym z wypalania traw. Apeluje
o rozsądek i zastanowienie się nad tym, że wzniecając ogień, naraża się życie swoje i innych, doprowadza do nieszczęść i szkód oraz naraża na kary!
Więcej na stronie www.farmer.pl
Inspektor GCZK UM w Niemodlinie
Z. Romańczukiewicz

Wiosną Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz kolejny przeprowadzi ogólnopolską kampanię wymierzoną przeciwko wypalaniu suchych traw.
Agencja będzie apelować do mieszkańców
obszarów wiejskich, ale i także do całej
opinii publicznej, o zaprzestanie tego zabójczego procederu.
Wypalanie traw jest czynem zabronionym przez
prawo. Jest to także jeden z najbardziej brutalnych
sposobów niszczenia środowiska. Wbrew utartym
poglądom funkcjonującym w świadomości społecznej, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz
przeciwnie – przynosi wyłącznie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka. Najstraszniejsze jest to,
że co roku w takich pożarach giną ludzie – najczęściej sami podpalacze. Bezpośrednią przyczyną zgonu bywa zawał serca lub udar termiczny. Tysiące pożarów w skali kraju to także wyrzucanie do atmosfery
dziesiątków ton tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych. To też sprawia, iż
co roku pogarsza się stan zdrowia społeczeństwa
oraz zmniejsza przeciętna długość życia Polaków.
Każdy pożar to także gigantyczne koszty społeczne i finansowe. Każdy wyjazd zastępu straży pożarnej kosztuje co najmniej kilkaset złotych. W skali

www.nivea.pl/podworko. Codziennie można oddać
jeden głos. Dla nas to kilkanaście sekund pracy
dziennie, dla naszych najmłodszych mieszkańców
godziny pełne radosnej zabawy na wyjątkowym „Podwórku Nivea”.
Dyrektor ZEFO
Małgorzata Kochanek

Zapowiedzi Ośrodka
Kultury w Niemodlinie
• Festiwal animacji dla dzieci – niedziela 12 kwietnia, seanse o godz. 14.00
i 15.30. Wstęp wolny.
W ośrodku kultury odbędą się festiwalowe pro jekcje ani ma cji dla dzie ci w ra mach III Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej
Animacji „O!PLA” 2015. Zapraszamy w niedzielę 12 kwietnia na dwa bloki projekcji:
– godz. 14.00 dzieci przedszkolne
(60 minut)
– godz. 15.30 dzieci wczesnoszkolne
(70 minut)
• Koncert Katarzyny Groniec – 15
maja, godz. 19.00. Bilety w cenie 25 zł.
W ramach XI Ogólnopolskiego Konkurs
na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej
OCEANY wystąpi Katarzyna Groniec z zespołem w koncercie „Zoo z piosenkami Agnieszki
Osieckiej”. Bilety do nabycia w ośrodku kultury
w cenie 25 zł. Zapraszamy.
• Występ kabaretu PARANIENORMALNI – 27 czerwca, godz. 18.00. Bilety w cenie 60 zł.

16.01.2015
• Spotkanie z p. prezesem A. Miśtą. Utrzymanie
obiektu sportowego w Graczach.
• Podsumowanie kontroli RIO.
19.01.2015
• Spotkanie z p. Aleksandrą Paszkowską – przedstawicielem Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego.
20.01.2015
• Udział w spotkaniu Partnerstwa Borów Niemodlińskich.
21.01.2015
• Udział w spotkaniu przedstawicieli samorządów
w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu:
- E-nadzór – system wspierający samorząd
terytorialny w zakresie działalności uchwałodawczej I etap cyfryzacji procedur administracyjnych.
- Regionalny System Ostrzegania RSO.
- Zarządzenia zastępcze wojewody o wprowadzeniu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy udokumentowanych obszarów złóż kopalin,
obciążenie gminy kosztami opracowań poniesionych przez wojewodę.
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2011-2015 i informacja o nowej
edycji programu po roku 2015.
- Wybrane elementy pomocy społecznej
i opieki zdrowotnej, m.in. pomoc społeczna, piecza zastępcza, przemoc w rodzinie,
mapy potrzeb zdrowotnych.

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Miasta
i Gminy Niemodlin
Z przykrością informuję, że począwszy od marca 2015 r. zostały czasowo wstrzymane nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy
Niemodlin. Jest to uwarunkowane
kwestiami organizacyjnymi niezależnymi od burmistrza Niemodlina, związanymi ze zmianą formy i charakteru
prawnego proponowanej usługi.
Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie projektem ze strony mieszkańców, informuję,
iż poszukuję stosownych rozwiązań prawnych, które umożliwią jak najszybsze wznowienie nieodpłatnego poradnictwa prawnego na terenie gminy.
Za powstałe utrudnienia bardzo Państwa przepraszam.
Burmistrz Niemodlina
Dorota Koncewicz

22.01.2015
• Udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów w sejmie w Warszawie. Jubileusz 25-lecia Odrodzonego Samorządu Terytorialnego, przygotowanie
do Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin.
23.01.2015
• Podsumowanie badań UO dotyczących rewitalizacji miasta.
• Wizyta i złożenie życzeń jubilatowi, p. Edmundowi Borowiczowi, z okazji 90 rocznicy urodzin.
• Spotkanie z prokurentem firmy Maia. Budowa kanalizacji. Przystąpienie do programu usuwania
azbestu.
25.01.2015
• Wizyta w domu kultury w Graczach. Obejrzenie
przedstawienia w wykonaniu teatru z PSP Rogi.
26.01.2015
• Spotkanie z redaktorem Nowej Gazety.
• Spotkanie z redaktorem Gazety Samorządowej.
• Spotkanie z przedstawicielami Uniwer sytetu III Wieku w sprawie przystąpienia do programu ASOS.
• Spotkanie z przedstawicielkami PZU.
27.01.2015
• Spotkanie z p. Jackiem Walasem w sprawie rezygnacji ze sprawowania funkcji sołtysa wsi
Gracze.
28.01.2015
• Spotkanie z p. dyrektorem ZGKiM w Niemodlinie.
• Spotkanie z p. dyrektor OK w Niemodlinie.
• Spotkanie z przedsiębiorcą p. Kazimierzem Skuratowiczem.
• Spotkanie z p. Katarzyną Juszczyszyn w sprawie
omówienia i ustalenia warunków pracy po rozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora
Wydziału GOR w UM w Niemodlinie.
29.01.2015
• Spotkanie z p. Mariuszem Nieckarzem.
• Spotkanie z p. Aleksandrem Juszczykiem w sprawie omówienia i ustalenia warunków pracy
w związku z powołaniem na stanowisko wiceburmistrza.
30.01.2015
• Wizyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Wiktorii
Wnęk, z okazji 100 rocznicy urodzin.
• Spotkanie z przedstawicielami SLD.
31.01.2015
• Podsumowanie II Turnieju Trampkarzy o Puchar
Burmistrza Niemodlina. Wręczenie pucharów i dyplomów.
02.02.2015
• Narada z naczelnikami wydziałów i dyrektorami
jednostek organizacyjnych.
03.02.2015
• Spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, p. Bogdanem Poliwodą, w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 405.
• Wywiad dla Radia Park.
• Spotkanie z p. dyrektorem OSiR oraz przedstawicielami Klubu Sportowego „Sokół”.
• Udział w spotkaniu autorskim ks. Andrzeja Hanicha w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.

04.02.2015
• Spotkanie z p. Wojciechem Paszkowskim, projektantem przedszkola. Odebranie dokumentacji.
• Spotkanie z mecenas Barbarą Zwierzewicz w sprawie bezpłatnych usług prawnych dla mieszkańców.
05.02.2015
• Spotkanie z przedsiębiorcą, p. Henrykiem Stępniem – właścicielem firmy transportowej Markam.
• Narada z dyrektorami szkół i przedszkoli.
• Spotkanie z p. Markiem Kędzierskim.
• Spotkanie z dyrektorem GDDKiA w Opolu, p. Andrzejem Kałużnym, w sprawie budowy obwodnicy Niemodlina, w sprawie tzw. „lewoskrętu”
do Netto, w sprawie naprawy przejazdu kolejowego oraz w sprawie przystanków przy drodze
krajowej nr 46.
06.02.2015
• Spotkanie z p. Piotrem Rudyszynem, przedstawicielem firmy W4e.
• Spotkanie z p. sołtys Jaczowic.
07.02.2015
• Udział w rozpoczęciu zabawy dochodowej organizowanej przez rodziców PSP nr 1.
09.02.2015
• Spotkanie z p. Mariuszem Świątkiem.
• Spotkanie z p. sołtysem Wydrowic.
• Wizyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Halinie Suchińskiej, z okazji 91 rocznicy urodzin.
10.02.2015
• Udział w spotkaniu podsumowującym działalność
TZD WODR w Dobrzeniu Wielkim.
• Udział w spotkaniu organizowanym przez wojewodę opolskiego, dotyczącym rządowego programu wsparcia dla gmin w budowie mieszkań
socjalnych i komunalnych.
11.02.2015
• Spotkanie z p. dyrektor PP nr 2 w Niemodlinie.
• Spotkanie z p. A. Miśtą.
12.02.2015
• Udział w seminarium dla prezydentów, wójtów,
burmistrzów organizowanym przez RIO.
- Uwagi praktyczne na początek kadencji.
- Nieprawidłowości uchwał z punktu widzenia RIO.
- Zadłużenie JST.
- Specyfika WPF zagrożenia w realizacji.
- Spotkanie z Rzecznikiem Dyscypliny Finansów
Publicznych.
• Udział w walnym zebraniu członków Partnerstwa
Borów Niemodlińskich.
13.02.2015
• Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Grodziec.
• Obejrzenie przedstawienia „Kandydatki na żonę” w wykonaniu grupy teatralnej seniorów
Ośrodka Kultury w Niemodlinie i Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
14.02.2015
• Otwarcie Turnieju Tenisa Stołowego Amatorów.

(ciąg dalszy na str. 2)
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16.02.2015
• Wizyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Janinie Frankowskiej, z okazji 94 rocznicy urodzin.
• Wizyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Władysławie
Nitarskiej, z okazji 93 rocznicy urodzin.
• Spotkanie z marszałkiem, p. Tomaszem Kostusiem, wicestarostą powiatu opolskiego, p. Leonardą Płoszaj oraz przedstawicielami PO.
17.02.2015
• Udział w zakresie zarządzania kryzysowego w Opolu.
• Spotkanie z miejsko–gminną organizacją PSL
w Niemodlinie.
18.02.2015
• Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
• Spotkanie z p. redaktor Nowej Gazety.
• Spotkanie z p. sołtys Sadów.
• Spotkanie z p. dyrektor PP w Graczach.
• Spotkanie z emerytowanym pracownikiem, p. Walerianem Kalińskim.
19.02.2015
• Udział w spotkaniu szkoleniowym dla członków
Aglomeracji Opolskiej.
• Spotkanie z p. dyrektorem PG w Graczach.
21.02.2015
• Otwarcie Mistrzostw Opolszczyzny Samorządowców w Futsalu. Wręczenie pucharów i dyplomów.
23.02.2015
• Spotkanie z p. prezesem Zbigniewem Kosterkiewiczem.
• Wizyta w ZOL pod kątem przystąpienia do projektu „Senior – Wigor”.
• Spotkanie w sprawie problemów z kanalizacją
w Gościejowicach Małych.
• Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
• Udział w spotkaniu klubów sportowych działających na terenie gminy.
24.02.2015
• Spotkanie z p. Marianem Kosińskim – animatorem kultury.
• Udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych.
• Udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.
• Spotkanie z p. sołtys wsi Jakubowice.
• Spotkanie z p. sołtys wsi Gościejowice.
27.02.2015
• Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z Poznania oraz
przedstawicielami obsługi doradczej Funduszy
UE PPP Ingenis.
• Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Aglomeracji
Opolskiej.
02.03.2015
• Narada z naczelnikami wydziałów UM.
• Spotkanie z przedstawicielami firmy REMONDIS
(organizacja pracy PSZOK-u, problemy z wywozem nieczystości stałych, segregacja odpadów).
• Spotkanie z p. sołtysem wsi Roszkowice.
• Spotkanie z p. sołtysem wsi Rogi.
03.03.2015
• Spotkanie z p. Piotrem Soczyńskim, prezesem
WFOŚiGW na temat pożyczki związanej z rozpoczęciem inwestycji pn. „Kanalizacja Etap VII”.
• Spotkanie z panem mec. Andrzejem Dąbrowskim
w związku z problemami dot. przyłączy wodnych
na terenie spółdzielni mieszkaniowej w Graczach.
• Spotkanie z p. dyrektor Katarzyną Paszulą na temat organizacji imprez OK.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Roszkowicach.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Rogach.

04.03.2015
• Spotkanie z p. sołtys wsi Radoszowice.
• Udział w uroczystości związanej z konkursem poezji M. Makucha w OK.
• Spotkanie z p. dr. Romanem Kabarowskim na temat współpracy w zakresie usług medycznych.
• Spotkanie z p. sołtys wsi Grodziec.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Sadach.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Wydrowicach.
05.03.2015
• Wizyta w świetlicy wiejskiej w Radoszowicach.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Jakubowicach.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Grabinie.
07.03.2015
• Udział w Finale Turniejów Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjum – wręczenie nagród.
• Udział wzebraniu sprawozdawczym ZOSP wGraczach.
08.03.2015
• Udział w podsumowaniu Halowej Ligi Piłki Nożnej – wręczenie nagród.
• Udział w Niedzielnej Loży Radiowej.
10.03.2015
• Spotkanie z p. Ryszardem Szczepankiewiczem – przedstawicielem firmy TAURON.
• Udział w konferencji „Współdziałanie międzysektorowe szansa na rozwój społeczeństwa obywatelskiego”.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Sosnówce.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Gościejowicach.
11.03.2015
• Spotkanie z przedstawicielami OSP, p. Stanisławem Płonką oraz p. Krzysztofem Piątkiem.
• Spotkanie z p. Rajmundem Millerem, posłem
na Sejm RP w sprawie obwodnicy Niemodlina.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Michałówku.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Grodźcu.
12.03.2015
• Spotkanie z p. Rajmundem Wocką.
• Spotkanie z p. dyrektor PCK Danutą Pilipczuk.
• Udział w uroczystości podpisania porozumienia
Aglomeracji Opolskiej.
13.03.2015
• Spotkanie z p. Łukaszem Pałaszem – przedstawicielem PZW.
• Wizyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Stanisławie
Kuzdrowskiej, z okazji 93 rocznicy urodzin.
14.03.2015
• Udział w uroczystości oddania do użytku remizy
strażackiej OSP w Goszczowicach.
16.03. 2015
• Spotkanie z przedstawicielami mieszkańców wsi
Jaczowice w sprawie protestu w związku z budową fermy drobiu.
• Spotkanie z p. dr. Janem Bondarukiem z Głównego Instytutu Górnictwa.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Lipnie.
17.03.2015
• Udział w obchodach 70 rocznicy wyzwolenia obozu jenieckiego w Łambinowicach.
• Spotkanie z przedstawicielami Klubu Sportowego „Sokolik”.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Rzędziwojowicach.
18.03.2015
• Spotkanie z Pauliną Żmudą.
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• Spotkanie z p. Petrem Prohaską – zastępcą burmistrza Jesenika.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Sarnach Wielkich.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Graczach.
19.03.2015
• Podpisanie aneksu do umowy w ramach programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
w UM w Opolu.
• Udział w naradzie dyrektorów placówek oświatowych.
• Spotkanie z p. dyrektorem Krzysztofem Kubiakiem.
• Wizyta w PP nr 1 w Niemodlinie.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Tłustorębach.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Krasnej Górze.
20.03.2015
• Spotkanie z przedstawicielem spółki Inter Broker.
• Udział w konferencji dot. wsparcia obszarów wiejskich ze środków PROW 2014 – 2020
21.03.2015
• Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Gracze.
23.03.2015
• Spotkanie z p. Ewą Budnik na temat rozwiązań
dotyczących stołówek szkolnych.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Radoszowicach.
24.03.2015
• Udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych.
• Udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.
• Spotkanie z p. dyr. Adamem Piętką.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Magnuszowicach.
25.03.2015
• Spotkanie z p. Katarzyną Woźniak – w sprawie
programu teleopieki.
• Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Piotrowej.
26.03.2015
• Udział w sesji rady miejskiej w Niemodlinie.
• Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Molestowicach.

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
• w drodze nieograniczonego przetargu ustnego działki nr 168/5 o powierzchni 0,24 ha oraz działki nr 138/4 o powierzchni 0,25 ha poł. w Jaczowicach,
• w trybie bezprzetargowym na okres do 3
lat część działki nr 32/2 o powierzchni 1,20 ha poł. w Molestowicach.
Informacji udziela się w pokoju
nr 36 tut. urzędu, tel. 774606295
do 7, wew. 220.

Sesje Rady Miejskiej
w Niemodlinie
VII sesja Rady Miejskiej
w Niemodlinie

W dniu 25 lutego 2015 r. odbyła
się VII sesja Rady Miejskiej
w Niemodlinie w kadencji 20142018, podczas której, po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto nw. uchwały:
Uchwała nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie
zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2015.
Uchwala nr VII/23/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2015 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich, działającego jako Lokalna Grupa Działania.
Uchwała nr VII/24/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2015 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Niemodlin
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”.
Uchwała nr VII/25/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie.
Uchwala nr VII/26/15 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty.

Gminny Punkt Konsultacyjny
dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dla
członków ich rodzin mieści
się w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
(budynek Biblioteki Publicznej – II piętro)
Udziela pomocy w zakresie:
• motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
• informowania o ofer tach terapeutycznych
w regionie i poza nim,
• wsparcia/edukacji osób po zakończonym leczeniu odwykowym,
• wsparcia/edukacji dorosłych dzieci alkoholików,
• wsparcia/edukacji dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentujących
• z alkoholem lub narkotykami i zagrożonych
uzależnieniem,

Uchwała nr VII/27/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami.
Uchwała nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie
przejęcia zadań publicznych z zakresu zarządzania
przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi
przy drogach powiatowych i krajowych będących
w granicach administracyjnych gminy Niemodlin.

VIII sesja Rady Miejskiej
w Niemodlinie

W dniu 26 marca 2015 r. odbyła
się VIII sesja Rady Miejskiej
w Niemodlinie w kadencji 20142018, podczas której, po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto nw. uchwały:
Uchwała nr VIII/29/15 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Niemodlin z powiatem opolskim porozumienia w celu
realizacji zadania pod nazwą: „Odbudowa drogi
powiatowej nr 1184 O Stroszowice-Sarny Małe-Gracze-Góra-Rogi w miejscowości Gracze”.
Uchwała nr VIII/30/15 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025”.

• wsparcia/edukacji dla ofiar przemocy,
• pomocy psychologicznej
Usługi punktu są nieodpłatne. Godziny przyjęć: Piątki (poza przedostatnim piątkiem w miesiącu) od 8.30 do 12.30 – instruktor terapii uzależnień. Porady telefoniczne udzielane są
w godzinach pracy Punktu Konsultacyjneg
tel. 774 606 313.
Psycholog przyjmuje w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, po uprzednim uzgodnieniu
terminu
z
pracownikiem
Ośrodka
(tel. 774 607 945)
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przyjmuje interesantów w przedostatni roboczy piątek każdego miesiąca w godz. od 13.30 do 16.00 w siedzibie
Punktu Konsultacyjnego
Wnioski do komisji można również kierować
korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.

Uchwała nr VIII/31/15 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny.
Uchwała nr VIII/32/15 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemodlin.
Uchwała nr VIII/33/15 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia „Programu współpracy gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2015”.
Uchwała nr VIII/34/15 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
Uchwała nr VIII/35/15 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Rady Sportu Gminy Niemodlin.
Uchwała nr VIII/36/15 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała nr VIII/37/15 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2015.
Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej
są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.niemodlin.pl. Można również zapoznać
się z nimi w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.
Insp. GCZK UM
Z. Romańczukiewicz

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
Informujemy, że w dniach:
– 28 kwietnia 2015 r. (wtorek)
na terenie miasta Niemodlina,
– 29 kwietnia 2015 r. (środa)
z terenu sołectw gminy Niemodlin,
firma REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.
dokona nieodpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych (z wyjątkiem
opon i ram okiennych z szybami) oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W związku z powyższym, prosimy
mieszkańców gminy Niemodlin o wystawienie w przeddzień wyznaczonych powyżej
terminów, ww. odpadów w obrębie ustawionych przy budynkach pojemników do wywozu nieczystości komunalnych w taki sposób, aby były one widoczne, nie utrudniały
komunikacji i były łatwe do załadunku.
Następna zbiórka odbędzie
się jesienią.

