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Kwa li fi ka cja
woj sko wa w 2015 ro ku

Sto sow nie do po sta no wień Roz po rzą -
dze nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Mi -
ni stra Obro ny Na ro do wej z dnia 6 li sto pa-
da 2014 r. w spra wie prze pro wa dze nia
kwa li fi ka cji woj sko wej w 2015 r. (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1595), kwa li fi ka cja woj sko-
wa na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej
zo sta nie prze pro wa dzo na w dniach od 2
lu te go do 30 kwiet nia 2015 r. 

Ter min kwa li fi ka cji woj sko wej dla gmi ny Nie-
mo dlin usta lo no na 9-11 mar ca 2015 r.

Miej sce: Po wia to wa Ko mi sja Le kar ska nr 2 – Opo -
le – Dom Ka te che tycz ny przy Ka te drze, ul. Ka te dral-
na 4, od godz. 7.30.

Obo wiąz ko wi sta wie nia się do kwa li fi ka cji
woj sko wej w 2015 r. pod le ga ją: 

1. męż czyź ni uro dze ni w 1996 r.;
2. męż czyź ni uro dze ni w la tach 1991-1995, któ-

rzy nie po sia da ją okre ślo nej ka te go rii – zdol no ści
do czyn nej służ by woj sko wej;

3. oso by uro dzo ne w la tach 1994-1995, któ re:
– zo sta ły uzna ne przez po wia to we ko mi sje le -

kar skie, ze wzglę du na stan zdro wia, za cza so wo nie -
zdol ne do czyn nej służ by woj sko wej, je że li okres tej
nie zdol no ści upły wa przed za koń cze niem kwa li fi ka-
cji woj sko wej,

– zo sta ły uzna ne przez po wia to we ko mi sje le -
kar skie, ze wzglę du na stan zdro wia, za cza so wo nie -
zdol ne do czyn nej służ by woj sko wej, je że li okres tej
nie zdol no ści upły wa po za koń cze niu kwa li fi ka cji woj -
sko wej i zło ży ły, w try bie art. 28 ust. 4 i 4b usta wy
z dnia 21 li sto pa da 1967 r. o po wszech nym obo -
wiąz ku obro ny Rze czy po spo li tej Pol skiej, wnio ski

o zmia nę ka te go rii zdol no ści do czyn nej służ by woj -
sko wej przed za koń cze niem kwa li fi ka cji woj sko wej,

4. ko bie ty uro dzo ne w la tach 1991-1996, po sia -
da ją ce kwa li fi ka cje przy dat ne do czyn nej służ by woj -
sko wej, oraz ko bie ty po bie ra ją ce na ukę w ce lu uzy -
ska nia tych kwa li fi ka cji, któ re w ro ku szkol nym lub
aka de mic kim 2013/2014 koń czą na ukę w szko łach
me dycz nych i we te ry na ryj nych oraz na kie run kach
psy cho lo gicz nych, al bo bę dą ce stu dent ka mi lub ab -
sol went ka mi tych szkół lub kie run ków, o któ rych mo -
wa w § 2 roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 11
mar ca 2010 r. w spra wie wska za nia grup ko biet
pod da wa nych obo wiąz ko wi sta wie nia się do kwa li fi -
ka cji woj sko wej (Dz. U. Nr 54 poz. 321)

5. oso by, któ re ukoń czy ły 18 lat i zgło si ły się
ochot ni czo do peł nie nia służ by woj sko wej, je że li nie
po sia da ją okre ślo nej ka te go rii zdol no ści do czyn nej
służ by woj sko wej.

Oso by we zwa ne do kwa li fi ka cji woj sko wej są
obo wią za ne zgło sić się na we zwa nie w miej scu i ter -
mi nie okre ślo nym w we zwa niu.

Oso ba sta wia ją ca się do kwa li fi ka cji woj sko wej
przed sta wia:

1. wój to wi lub bur mi strzo wi (pre zy den to wi
mia sta):

– do wód oso bi sty lub in ny do ku ment po zwa la -
ją cy na usta le nie toż sa mo ści,

– do ku ment po twier dza ją cy przy czy ny nie -
sta wie nia się do kwa li fi ka cji woj sko wej, je śli sta wie-
nie się do kwa li fi ka cji woj sko wej w ter mi nie okre ślo-
nym w we zwa niu nie by ło moż li we;

2. po wia to wej ko mi sji le kar skiej – po sia da ną
do ku men ta cję me dycz ną, w tym wy ni ki ba dań
spe cja li stycz nych, prze pro wa dzo nych w okre sie dwu -
na stu mie się cy przed dniem sta wie nia się do kwa li fi -
ka cji woj sko wej (zwłasz cza le cze nie oku li stycz ne);

Do ku men ta cję me dycz ną stwier dza ją cą nie peł -
no spraw ność we zwa nej oso by, nie peł no spraw ną oso-
bę mo że re pre zen to wać na ko mi sji ro dzic, któ ry wi-

nien po sia dać wszyst kie do ku men ty, ja kie ma przed -
sta wić we zwa ny do kwa li fi ka cji (punk ty 1-3).

3. woj sko we mu ko men dan to wi uzu peł nień:
– ak tu al ną fo to gra fię o wy mia rach 3 x 4 cm,

bez na kry cia gło wy,
– do ku men ty po twier dza ją ce po ziom wy -

kształ ce nia lub po bie ra nie na uki oraz po sia da ne
kwa li fi ka cje za wo do we.

Oso by wo bec któ rych orze czo na zo sta nie ka -
te go ria zdol no ści „A”, „B” lub „D” do czyn nej służ-
by woj sko wej, po upra wo moc nie niu się orze cze-
nia po wia to wej ko mi sji le kar skiej, co na stę pu je
po 14 dniach od wy da nia orze cze nia, zo sta ną
prze nie sio ne z urzę du do re zer wy, co ozna cza, że
tym sa mym bę dą mia ły ure gu lo wa ny sto su nek
do służ by woj sko wej.

Oso by, któ re na pod sta wie pra wo moc ne go orze -
cze nia po wia to wej ko mi sji le kar skiej zo sta ną uzna ne
za trwa le i cał ko wi cie nie zdol ne do czyn nej służ by
woj sko wej w cza sie po ko ju oraz w ra zie ogło sze nia
mo bi li za cji i w cza sie woj ny (ka te go ria zdol no ści
„E”) – nie pod le ga ją obo wiąz ko wi czyn nej służ by
woj sko wej. 

W ce lu uzy ska nia wpi su o prze nie sie niu do re -
zer wy (ure gu lo wa niu sto sun ku do służ by woj sko-
wej) oso by, któ re sta wi ły się do kwa li fi ka cji woj sko-
wej mo gą po 14 dniach od wy da nia orze cze nia
zgło sić się do wła ści wej te ry to rial nej Woj sko wej
Ko men dy Uzu peł nień. Nie jest to jed nak ko niecz-
ne, gdyż ure gu lo wa nie sto sun ku do służ by woj sko-
wej na stą pi z mo cy usta wy.

Kon takt wspra wie kwa li fi ka cji woj sko wej2015:
In spek tor Gmin ne go Cen trum Za rzą dza nia Woj -

sko we go UM w Nie mo dli nie,
tel. 77 4606 295 wew. 218 lub 698 144 700;

Urząd Miej ski, po kój 63 (III pię tro).

Bur mistrz Nie mo dli na
Do ro ta Kon ce wicz

Pro su ment Opol ski
Na sza gmi na pod pi sa ła po ro zu mie nie o uczest nic -

twie w „Pro gra mie do fi nan so wa nia za ku pu i mon ta żu
od na wial nych źró deł ener gii ze środ ków WFOŚiGW
w Opo lu” – Pro su ment Opol ski.

W dniu 15 stycz nia 2015 r. w sie dzi bie Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Opo lu o go dzi -
nie 9.00 oraz 12.00 od by ły się spo tka nia z oso ba mi re pre zen tu ją -
cy mi gmi ny Opolsz czy zny, pod czas któ rych na stą pi ło pod pi sa nie
po ro zu mień do ty czą cych współ pra cy Fun du szu z gmi na mi, w ra -
mach któ rych re ali zo wa ny bę dzie „Pro gram do fi nan so wa nia za ku -
pu i mon ta żu od na wial nych źró deł ener gii ze środ ków WFOŚiGW
w Opo lu” zwa ny „Pro su men tem Opol skim”.

W ra mach pro gra mu „Pro su ment Opol ski” Fun dusz od 1 grud -
nia 2014 r. udzie la do ta cji ze środ ków wła snych na za kup i mon -
taż: pomp cie pła, sys te mów fo to wol ta icz nych, in sta la cji so lar nych,
ma łych elek trow ni wia tro wych. Zgod nie z pro gra mem „Pro su ment
Opol ski” do ta cje udzie la ne są oso bom fi zycz nym i wspól no tom
miesz ka nio wym bę dą cym wła ści cie la mi, współ wła ści cie la mi lub
wie czy sty mi użyt kow ni ka mi lo ka li miesz ka nio wych i nie ru cho mo -
ści za bu do wa nych bu dyn ka mi miesz kal ny mi (jed no ro dzin ny mi i wie -
lo ro dzin ny mi) po ło żo nych na te re nie wo je wódz twa opol skie go.

Szcze gó ło we in for ma cje o pro gra mie „Pro su ment Opol ski”
oraz wnio ski o do ta cje do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej Fun du -
szu www.wfo sigw.opo le.pl.

Wnio ski o do ta cje moż na skła dać oso bi ście w sie dzi bie Fun -
du szu przy ul. Kra kow skiej 53 w Opo lu lub wy słać za po śred nic -
twem pocz ty, a tak że w urzę dach gmin, je że li gmi na za war ła po ro -
zu mie nie z Fun du szem.

Gmin ny Punkt Kon sul ta cyj ny
dla osób uza leż nio nych od al ko ho lu i nar ko ty ków

oraz dla człon ków ich ro dzin mie ści się w Nie mo dli nie
przy ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 34
(bu dy nek Bi blio te ki Pu blicz nej – II pię tro)

Udzie la po mo cy w za kre sie:
• mo ty wo wa nia osób uza leż nio nych do pod ję cia le cze nia,
• in for mo wa nia o ofer tach te ra peu tycz nych w re gio nie i po za nim,
• wspar cia/edu ka cji osób po za koń czo nym le cze niu od wy ko wym,
• wspar cia/edu ka cji do ro słych dzie ci al ko ho li ków,
• wspar cia/edu ka cji dla ro dzi ców dzie ci i mło dzie ży eks pe ry men tu ją cych 
• z al ko ho lem lub nar ko ty ka mi i za gro żo nych uza leż nie niem,
• wspar cia/edu ka cji dla ofiar prze mo cy, 
• po mo cy psy cho lo gicz nej.

Usłu gi punk tu są nie od płat ne. Go dzi ny przy jęć: Piąt ki (po za przed ostat nim piąt kiem
w mie sią cu) od 8.30 do 12.30 – in struk tor te ra pii uza leż nień. Po ra dy te le fo nicz ne udzie la -
ne są w go dzi nach pra cy Punk tu Kon sul ta cyj neg tel. 774 606 313.

Psy cho log przyj mu je w Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów Po -
wstań Ślą skich 37, po uprzed nim uzgod nie niu ter mi nu z pra cow ni kiem Ośrod ka
(tel. 774 607 945)

Miej sko -Gmin na Ko mi sja Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych przyj mu je in te re -
san tów w przed ostat ni ro bo czy pią tek każ de go mie sią ca w godz. od 13.30 do 16.00 w sie -
dzi bie Punk tu Kon sul ta cyj ne go

Wnio ski do ko mi sji moż na rów nież kie ro wać ko re spon den cyj nie na ad -
res Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą -
skich 37, 49-100 Nie mo dlin.
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Sza now ni Pań stwo,
Miesz kań cy Mia sta
i Gmi ny Nie mo dlin

Dzie wią te go lu te go mi nę ły dwa mie -
sią ce mo jej służ by na rzecz na szej lo kal -
nej spo łecz no ści. Od 1 lu te go ma my już
no we go za stęp cę bur mi strza. Jest nim
Pan Alek san der Jusz czyk. Pan Alek san -
der Jusz czyk jest ak tyw nym i do świad -
czo nym sa mo rzą dow cem. Od wie lu lat
peł nił funk cję na czel ni ka wy dzia łu UM
w Ny sie, a przez dwie ostat nie ka den -
cje peł nił funk cję wi ce bur mi strza Ny sy. 

Dwa mie sią ce mo jej pra cy w urzę dzie utwier -
dzi ły mnie w prze ko na niu, że trze ba do ko nać
zmian or ga ni za cyj nych. Aby pod nieść efek ty pra -
cy urzęd ni ków z pew no ścią przy stą pi my do prac
w tym za kre sie. Jak więk szość gmin, prze ży wa my
obec nie trud ny rok bu dże to wy, bio rąc pod uwa gę
brak uru cho mie nia środ ków Unii Eu ro pej skiej z no -
we go okre su fi nan so wa nia. W 2015 ro ku nie prze -
wi du je się na bo rów w ob sza rach, któ re
nas – miesz kań ców – naj bar dziej in te re su ją. Mam
tu na my śli w szcze gól no ści na bór w za kre sie go -
spo dar ki wod no -ście ko wej. Prio ry te tem dla nas
jest do koń cze nie ka na li za cji aglo me ra cji i opra co -
wa nie kon cep cji ska na li zo wa nia ca łej gmi ny.

W dniu 4 lu te go br. zo sta ła prze ka za -
na do Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie do ku -
men ta cja pro jek to wa do ty czą ca bu do wy no we go
przed szko la. Koszt in we sty cji wy no si 5 mi lio -
nów 700 ty się cy. Kosz ty te nie uwzględ nia ją opra -
co wań pro jek to wych i wy ko na nia prze bu do wy sto -
łów ki oraz ogro du przed szkol ne go. Obec nie na le ży
przy stą pić do wy ko na nia tych opra co wań. Bu do -
wa przed szko la bę dzie za tem ogrom nym przed -
się wzię ciem. Nie mo że my też za po mi nać o ko -
niecz no ści do koń cze nia bu do wy sta dio nu,
mo der ni za cji oświe tle nia w ca łej gmi nie, na pra -
wach dróg i wie lu in nych pro ble mach, któ re do ty -
ka ją miesz kań ców ca łej gmi ny.

Ze wzglę du na brak środ ków ze wnętrz nych
kon cen tru je my się obec nie na pra cach przy go to -
waw czych do no we go okre su fi nan so wa nia, w któ -
rych naj waż niej szą spra wę sta no wi opra co wa nie
stra te gii roz wo ju na la ta 2015-2020 – do ku men -
tu, któ ry jest pod sta wą wnio sko wa nia o środ ki
unij ne, a któ ry nie zo stał opra co wa ny. Za dłu że nie
na dzień 31 grud nia 2014 r. wy nio sło 12 mi lio -
nów 233 ty sią ce zło tych. Suk ce syw nie do ko nu je -
my spła ty zo bo wią zań fi nan so wych.

Do brą wia do mo ścią jest in for ma cja o bu do -
wie dro gi po wia to wej Gó ra – Gra cze. In we sty cja
ma być za koń czo na do dnia 31 sierp nia 2015 r.
Gmi na Nie mo dlin wy ko na na od wod nie nie tej dro -
gi. Za chę cam Pań stwa do śle dze nia na sze stro ny
in ter ne to wej www.nie mo dlin.pl, gdzie na bie żą co
in for mu je my o wszyst kich spra wach to czą cych się
na te re nie na szej gmi ny.

Z wy ra za mi sza cun ku
Do ro ta Kon ce wicz

Spra woz da nie bur mi strza Nie mo dli na z dzia łal no ści
mię dzy se syj nej od 9 grud nia 2014 r. do 15 stycz nia 2015 r.
W okre sie spra woz daw czym, re ali zu jąc za da nia or ga nu wy ko naw cze go gmi ny,
Bur mistrz Nie mo dli na wy da ła 6 za rzą dzeń, w tym:
• w spra wie po wo ła nia ko mi sji do prze pro wa dze nia po stę po wa nia czyn no ści otwar cia ofert oraz ba da nia

i oce ny ofert w po stę po wa niu o udzie le nie za mó wie nia pu blicz ne go na za da nie pn. „Od biór i za go spo da -
ro wa nie od pa dów ko mu nal nych z te re nu Gmi ny Nie mo dlin”;

• w spra wie po wo ła nia gmin nej ko mi sji kon kur so wej do prze pro wa dze nia II eta pu kon kur su „Noś od bla -
ski – świeć przy kła dem” na eta pie gmin nym;

• w spra wie po wo ła nia ko mi sji kon kur so wej;
• w spra wie po wo ła nia ko mi sji do od bio ru koń co we go za mó wie nia pn. „Bu do wa oświe tle nia bo iska tre nin -

go we go na sta dio nie w Nie mo dli nie”;
• w spra wie zmia ny bu dże tu gmi ny Nie mo dlin na rok 2014;
• w spra wie zmia ny bu dże tu gmi ny Nie mo dlin na rok 2015.

W okre sie spra woz daw czym:

9 grud nia
Zło że nie ślu bo wa nia, spo tka nie z pra cow ni ka -

mi Urzę du Miej skie go, spo tka nie z p. H. Mi ze rą
10 grud nia
Po zna nie or ga ni za cji Urzę du Miej skie go, spo -

tka nie z przed sta wi cie lem No wej Ga ze ty
11 grud nia
Spo tka nie z p. E. Szmi to wi czem, spo tka nie z Za -

rzą dem Sto wa rzy sze nia Uni wer sy tet Trze cie go Wie -
ku w Nie mo dli nie, spo tka nie z rad nym po wia to wym
p. K. Gór skim, spo tka nie z wła ści cie lem zam ku w Nie -
mo dli nie – Pau lo Ber tim

12 grud nia
Spo tka nie z soł ty sem wsi Gra cze, spo tka nie z ra -

dą so łec ką wsi Gra bin, udział w roz pra wie w Są dzie
Pra cy, udział w spo tka niu pod su mo wu ją cym pro -
gram Der kacz

13 grud nia
Otwar cie Tur nie ju Mi ko łaj ko we go w ha li spor -

to wej
15 grud nia
Od biór do ku men ta cji dot. pod pi su elek tro nicz -

ne go, przy ję cia in te re san tów, opła tek z przed sta wi -
cie la mi OSP

16 grud nia
Spo tka nie z ar chi tek tem dot. pro jek to wa ne -

go przed szko la w Nie mo dli nie, na ra da z dy rek -
to ra mi wszyst kich pla có wek oświa to wych na te -
re nie gmi ny, spo tka nie z ko men dan tem
Ko mi sa ria tu Po li cji w Nie mo dli nie p. S. Gór skim,
spo tka nie opłat ko we w ZOL, udział we wspól -
nym po sie dze niu ko mi sji

17 grud nia
Pod pi sa nie anek su do umo wy w Opo lu, opła -

tek ze śro do wi skiem pszcze la rzy, spo tka nie z Pre ze -
sem Ko pal ni Ba zalt Gra cze p. A. Miś tą, spo tka nie
z przed sta wi cie la mi Za rzą du BS

18 grud nia
Udział w uro czy stych ja seł kach w PP w Gra -

czach, udział w uro czy stej ga li „Ta de uszy” w Ro -
gach, wy jazd na spo tka nie Sto wa rzy sze nia „Aglo -
me ra cja Opol ska” do Kę dzie rzy na -Koź la

19 grud nia
Udział w spo tka niu Sto wa rzy sze nia „Aglo me ra -

cja Opol ska” w Kę dzie rzy nie -Koź lu
22 grud nia
Spo tka nie z p. P. Ma zi kiem, spo tka nie z soł ty -

sem wsi Gra cze, wy jazd do wsi Sar ny Wiel kie – wi -

zja lo kal na, wi zy ta u ju bi lat ki p. Jo an ny Kle cun, spo -
tka nie z p. dyr. Jac kiem Dziat kie wi czem, dyr. Za rzą -
du Dróg Po wia to wych w Opo lu, przyj mo wa nie in te -
re san tów

23 grud nia
Spo tka nie opłat ko we z eme ry to wa ny mi pra cow -

ni ka mi UM, udział w spo tka niu opłat ko wym w Klu -
bie Se nio ra, spo tka nie z p. H. Chma rą

29 grud nia
Wi zy ta u ju bi lat ki p. We ro ni ki Sa ba li, spo tka nie

z NSZZ So li dar ność
30 grud nia
Spo tka nie opłat ko we w Klu bie Se nio ra
31 grud nia
Spo tka nie z przed sta wi cie la mi fir my Re mon -

dis – pod pi sa nie umo wy, po że gna nie bur mi strza
Ko strze wy, spo tka nie z przed sta wi cie la mi ko mi sji re -
wi zyj nej UKS Je dyn ka

5 stycz nia
Udział w spo tka niu ja seł ko wym osób nie peł no -

spraw nych
7 stycz nia
Udział w spo tka niu dot. miej sco we go pla nu za -

go spo da ro wa nia prze strzen ne go, udział w spo tka -
niu dot. fun du szy eu ro pej skich w Opo lu

8 stycz nia
Spo tka nie no wo rocz ne z kom ba tan ta mi, udział

w wie czo rze ko lęd i wer ni sa żu w OK
9 stycz nia
Po zna nie or ga ni za cji OSiR-u, wi zy ta na sta dio -

nie, wi zy ta w pla ców kach oświa to wych mia sta
11 stycz nia
Udział we mszy św. i spo tka niu opłat ko wym Sto -

wa rzy sze nia Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej, udział w fi -
na le WOŚP

12 stycz nia
Spo tka nie z za rzą dem MKS So kół, spo tka nie

z przed sta wi cie la mi OSP w Gra bi nie, przy ję cia in te -
re san tów

13 stycz nia
Udział w po sie dze niu Ko mi sji Bu dże tu i Spraw

Go spo dar czych oraz w po sie dze niu Ko mi sji Spraw
Spo łecz nych, spo tka nie z soł ty sa mi, spo tka nie
z przed sta wi cie la mi or ga ni za cji po za rzą do wych

14 stycz nia
Spo tka nie z przed sta wi cie la mi PZW w Nie -

mo dli nie

Burmistrz Niemodlina
Do ro ta Kon ce wicz
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OGŁOSZENIE
Bur mistrz Nie mo dli na, dzia ła jąc zgod nie z art. 37 ust. 1,

art. 38 usta wy z 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo -
ścia mi (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz z § 1 Roz po rzą -
dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrze śnia 2004 r. w spra wie
spo so bu i try bu prze pro wa dza nia prze tar gów oraz ro ko wań
na zby cie nie ru cho mo ści (j. t. Dz. U. 2014 r., poz. 1490), ogła sza

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż nie ru -
cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Brzęcz ko wi cach,
ozna czo nej nr. dział ki 41/3 o po wierzch ni 0,7040 ha
(ŁIV – 0,0890 ha, ŁV – 0,1810 ha, RIIIb – 0,2870 ha,
RIVa – 0,1470 ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr
OP1 O/00092806/6. Sta no wi wła sność gmi ny Nie mo dlin. Wol -
na od ob cią żeń i zo bo wią zań. 

Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze nie po sia da ją -
cym miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.
Zgod nie z usta le nia mi za war ty mi w stu dium uwa run ko wań i kie -
run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Nie mo dlin,
nie ru cho mość znaj du je się na ob sza rze prze zna czo nym pod upra -
wy rol ne. Po sia da do stęp do dro gi gmin nej. Brak uzbro je nia.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no si 32.000,00 zł. 
W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne i oso-

by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu w wy so ko-
ści 3.200,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać w ka sie Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi nie do 13 mar ca 2015
r. do godz. 13.00 lub na kon to ban ko we Urzę du Miej skie-
go w Nie mo dli nie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003.
Za ter min wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu
wa dium na wska za ne kon to. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy dzia le
Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi i Pla no wa nia Prze strzen ne-
go – pok. nr 37 (tel. 774606295 do 297, wew. 222) tut. urzę du.

Uczest nik prze tar gu mo że za po znać się z re gu la mi nem
prze pro wa dza nia prze tar gów do stęp nym w po ko ju nr 36 i 37
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie.

Prze targ od bę dzie się w dniu 19 mar ca 2015 r. w sa li nr 62
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie o godz. 10.40.

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia do mio -
na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy sprze da ży nie ru cho mo-
ści naj póź niej w cią gu 21 dni od dnia roz strzy gnię cia prze tar gu.
Na byw ca zo bo wią za ny jest za pła cić ce nę nie póź niej niż do dnia
za war cia umo wy prze no szą cej wła sność nie ru cho mo ści. Na -
byw ca po no si po nad to kosz ty no ta rial ne i są do we, któ re okre śli
no ta riusz. Wpła co ne wa dium zo sta nie:

• za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li oso ba wpła ca ją-
ca wa dium wy gra prze targ,

• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium nie wy gra
prze tar gu.

Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie umo wy na by cia
pra wa wła sno ści w ter mi nie usta lo nym przez gmi nę i no ta riu sza
po wo du je prze pa dek wpła co ne go wa dium.

OGŁOSZENIE
Bur mistrz Nie mo dli na, dzia ła jąc zgod nie z art. 37 ust. 1,

art. 38 usta wy z 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo -
ścia mi (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmia na mi) oraz z § 1 Roz -
po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrze śnia 2004 r. w spra-
wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia prze tar gów oraz ro ko wań
na zby cie nie ru cho mo ści (j. t. Dz. U. 2014 r., poz. 1490), ogła sza

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż nie ru cho -
mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Gra bi nie, ozna czo nej
nr. dział ki 379/6 o po wierzch ni 0,0600 ha (RIVa – 0,0300 ha,
RIVb – 0,0300 ha), k. m. 4.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr
OP1 O/00092011/6. Sta no wi wła sność gmi ny Nie mo dlin. Wol -
na od ob cią żeń i zo bo wią zań. 

Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze nie po sia da ją cym
miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Zgod nie
z usta le nia mi za war ty mi w stu dium uwa run ko wań i kie run ków za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Nie mo dlin, nie ru cho mość
znaj du je się naob sza rze prze zna czo nym podupra wy rol ne. Po sia-
da bez po śred ni do stęp do dro gi pu blicz nej. Brak uzbro je nia.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no si 3.500,00 zł. 
W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne i oso-

by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu w wy so ko-
ści 300,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać w ka sie Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi nie do 13 mar ca 2015
r. do godz. 13.00 lub na kon to ban ko we Urzę du Miej skie-
go w Nie mo dli nie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003.
Za ter min wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu
wa dium na wska za ne kon to. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy dzia le
Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi i Pla no wa nia Prze strzen ne-
go – pok. nr 37 (tel. 774606295 do 297, wew. 222) tut. urzę du.

Uczest nik prze tar gu mo że za po znać się z re gu la mi nem
prze pro wa dza nia prze tar gów, do stęp nym w po ko ju nr 36 i 37
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie.

Prze targ od bę dzie się w dniu 19 mar ca 2015 r. w sa li nr 62
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie o godz. 10.00.

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia do mio -
na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy sprze da ży nie ru cho mo-
ści naj póź niej w cią gu 21 dni od dnia roz strzy gnię cia prze tar gu.
Na byw ca zo bo wią za ny jest za pła cić ce nę nie póź niej niż do dnia
za war cia umo wy prze no szą cej wła sność nie ru cho mo ści. Na -
byw ca po no si po nad to kosz ty no ta rial ne i są do we, któ re okre śli
no ta riusz. Wpła co ne wa dium zo sta nie:

• za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li oso ba wpła ca ją-
ca wa dium wy gra prze targ,

• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium nie wy gra
prze tar gu.

Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie umo wy na by cia
pra wa wła sno ści w ter mi nie usta lo nym przez gmi nę i no ta riu sza
po wo du je prze pa dek wpła co ne go wa dium.

OGŁOSZENIE
Bur mistrz Nie mo dli na, dzia ła jąc zgod nie z art. 37 ust. 1,

art. 38 usta wy z 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo -
ścia mi (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmia na mi.) oraz z § 1 Roz -
po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrze śnia 2004 r. w spra-
wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia prze tar gów oraz ro ko wań
na zby cie nie ru cho mo ści (j. t. Dz. U. 2014 r., poz. 1490), ogła sza

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż nie ru -
cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Gra czach, ozna -
czo nej nr. dział ki 274 o po wierzch ni 0,0800 ha (RV – 0,0800
ha), k. m. 2.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr
OP1 O/00133533/1. Sta no wi wła sność gmi ny Nie mo dlin. Wol -
na od ob cią żeń i zo bo wią zań. 

Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze nie po sia da ją -
cym miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.
Zgod nie z usta le nia mi za war ty mi w stu dium uwa run ko wań i kie -
run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Nie mo dlin,
nie ru cho mość znaj du je się na ob sza rze ozna czo nym sym bo lem
MN – za bu do wa miesz ka nio wa jed no ro dzin na. Po sia da do stęp
do dro gi pu blicz nej utwar dzo nej. Te ren po sia da do stęp sie ci
ener ge tycz nej i wo do cią go wej.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no si 34.200,00 zł. 
W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne i oso-

by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu w wy so ko-
ści 3.500,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać w ka sie Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi nie do 13 mar ca 2015
r. do godz. 13.00 lub na kon to ban ko we Urzę du Miej skie-
go w Nie mo dli nie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003.
Za ter min wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu
wa dium na wska za ne kon to. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy dzia le
Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi i Pla no wa nia Prze strzen ne-
go – pok. nr 37 (tel. 774606295 do 297, wew. 222) tut. urzę du.

Uczest nik prze tar gu mo że za po znać się z re gu la mi nem
prze pro wa dza nia prze tar gów, do stęp nym w po ko ju nr 36 i 37
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie.

Prze targ od bę dzie się w dniu 19 mar ca 2015 r. w sa li nr 62
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie o godz. 12.40.

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia do mio -
na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy sprze da ży nie ru cho mo-
ści naj póź niej w cią gu 21 dni od dnia roz strzy gnię cia prze tar gu.
Na byw ca zo bo wią za ny jest za pła cić ce nę nie póź niej niż do dnia
za war cia umo wy prze no szą cej wła sność nie ru cho mo ści. Na -
byw ca po no si po nad to kosz ty no ta rial ne i są do we, któ re okre śli
no ta riusz. Wpła co ne wa dium zo sta nie:

• za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li oso ba wpła ca ją-
ca wa dium wy gra prze targ,

• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium nie wy gra
prze tar gu.

Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie umo wy na by cia
pra wa wła sno ści w ter mi nie usta lo nym przez gmi nę i no ta riu sza
po wo du je prze pa dek wpła co ne go wa dium.

OGŁOSZENIE
Bur mistrz Nie mo dli na, dzia ła jąc zgod nie z art. 37 ust. 1,

art. 38 usta wy z 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho -
mo ścia mi (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmia na mi) oraz
z § 1 Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrze śnia 2004
r. w spra wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia prze tar gów
oraz ro ko wań na zby cie nie ru cho mo ści (j. t Dz. U. z 2004 r.,
poz. 1490 ze zmia na mi), ogła sza

I ogra ni czo ny do wła ści cie li są sied nich nie ru cho mo-
ści prze targ ust ny na sprze daż nie ru cho mo ści nie za bu do -
wa nej po ło żo nej w Gra czach, ozna czo nej nr. dział ki 325/1
o po wierzch ni 0,0643 ha (RV – 0,0643 ha), k. m. 2.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr
OP1 O/00100711/3. Sta no wi wła sność gmi ny Nie mo dlin. Wol -
na od ob cią żeń i zo bo wią zań. 

Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze nie po sia da ją -
cym miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.
Zgod nie z usta le nia mi za war ty mi w stu dium uwa run ko wań
i kie run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Nie mo d-
lin, te ren dział ki prze zna czo ny jest pod bu dow nic two za gro do-
we i agro tu ry sty kę. Dział ka nie po sia da bez po śred nie go do stę-
pu dodro gi. Do stęp po przez dział ki nr328/2,325/2,324/2,328/1
i 324/1. Brak uzbro je nia.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no si 21.500,00 zł. 

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne i oso by
praw ne, któ re są wła ści cie la mi są sied nich nie ru cho mo ści, je -
że li wpła cą wa dium w pie nią dzu w wy so ko ści 2.000,00 zł. Wa-
dium na le ży wpła cać w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli -
nie w ter mi nie do 13 mar ca 2015 r. do godz. 13.00 lub na kon -
to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min wnie sie nia
wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium na wska za ne kon to. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy dzia le
Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi i Pla no wa nia Prze strzen ne-
go – pok. nr 37 (tel. 774606295 do 297, wew. 222) tut. urzę du.

Uczest nik prze tar gu mo że za po znać się z re gu la mi nem
prze pro wa dza nia prze tar gów do stęp nym w po ko ju nr 36 i 37
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie.

Prze targ od bę dzie się w dniu 19 mar ca 2015 r. w sa li nr 62
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie o godz. 11.20.

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia do mio -
na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy sprze da ży nie ru cho mo-
ści naj póź niej w cią gu 21 dni od dnia roz strzy gnię cia prze tar gu.
Na byw ca zo bo wią za ny jest za pła cić ce nę nie póź niej niż do dnia
za war cia umo wy prze no szą cej wła sność nie ru cho mo ści. Na -
byw ca po no si po nad to kosz ty no ta rial ne i są do we, któ re okre śli
no ta riusz. Wpła co ne wa dium zo sta nie:

• za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li oso ba wpła ca ją-
ca wa dium wy gra prze targ,

• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium nie wy gra
prze tar gu.

Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie umo wy na by cia
pra wa wła sno ści w ter mi nie usta lo nym przez gmi nę i no ta riu sza
po wo du je prze pa dek wpła co ne go wa dium.

OGŁOSZENIE
Bur mistrz Nie mo dli na, dzia ła jąc zgod nie z art. 37 ust. 1,

art. 38 usta wy z 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo -
ścia mi (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmia na mi) oraz z § 1 Roz -
po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrze śnia 2004 r. w spra-
wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia prze tar gów oraz ro ko wań
na zby cie nie ru cho mo ści (j. t. Dz. U. 2014 r., poz. 1490), ogła sza

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż nie ru -
cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w ob rę bie Gro dziec,
ozna czo nej nr. dział ki 119 o po wierzch ni 0,1200 ha
(N – 0,1200 ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr
OP1 O/00092729/2. Sta no wi wła sność gmi ny Nie mo dlin. Wol -
na od ob cią żeń i zo bo wią zań. 

Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze nie po sia da ją -
cym miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.
Zgod nie z usta le nia mi za war ty mi w stu dium uwa run ko wań i kie -
run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Nie mo dlin,
nie ru cho mość znaj du je się na ob sza rze prze zna czo nym pod upra -
wy rol ne. Po sia da do stęp do dro gi gmin nej. Brak uzbro je nia.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no si 5.500,00 zł. 
W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne i oso by

praw ne, je że li wpła cą wa dium wpie nią dzu wwy so ko ści500,00zł.
Wa dium na le ży wpła cać w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo -
dli nie w ter mi nie do 13 mar ca 2015 r. do godz. 12.00 lub
na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min wnie sie nia
wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium na wska za ne kon to. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy dzia le
Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi i Pla no wa nia Prze strzen ne-
go – pok. nr 37 (tel. 774606295 do 297, wew. 222) tut. urzę du.

Uczest nik prze tar gu mo że za po znać się z re gu la mi nem
prze pro wa dza nia prze tar gów do stęp nym w po ko ju nr 36 i 37
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie.

Prze targ od bę dzie się w dniu 19 mar ca 2015 r. w sa li nr 62
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie o godz. 12.00.

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia do mio -
na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy sprze da ży nie ru cho mo-
ści naj póź niej w cią gu 21 dni od dnia roz strzy gnię cia prze tar gu.
Na byw ca zo bo wią za ny jest za pła cić cen, nie póź niej niż do dnia
za war cia umo wy prze no szą cej wła sność nie ru cho mo ści. Na -
byw ca po no si po nad to kosz ty no ta rial ne i są do we, któ re okre śli
no ta riusz. Wpła co ne wa dium zo sta nie:

• za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li oso ba wpła ca ją-
ca wa dium wy gra prze targ,

• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium nie wy gra
prze tar gu.

Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie umo wy na by cia
pra wa wła sno ści w ter mi nie usta lo nym przez gmi nę i no ta riu sza
po wo du je prze pa dek wpła co ne go wa dium.

OGŁOSZENIE
Bur mistrz Nie mo dli na, dzia ła jąc zgod nie z art. 37 ust. 1,

art. 38 i 39 ust. 2 usta wy z 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru -
cho mo ścia mi (j. t. Dz. U. z2014 r., poz.518 ze zmia na mi) oraz z§1
Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów zdnia14 wrze śnia2004 r. wspra-
wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia prze tar gów oraz ro ko wań
na zby cie nie ru cho mo ści (j. t. Dz. U. 2014 r, poz. 1490), ogła sza

II nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż nie ru cho -
mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ma gnu szo wi cach, ozna -
czo nej nr. dział ki 100/2 o po wierzch ni 0,0160 ha (Bp), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr
OP1 O/00065760/3. Sta no wi wła sność gmi ny Nie mo dlin. Wol -
na od ob cią żeń i zo bo wią zań. 

Po ło żo na na ob sza rze nie po sia da ją cym miej sco we go pla-
nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Zgod nie z usta le nia mi
za war ty mi w stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go gmi ny Nie mo dlin nie ru cho mość znaj du je
się na ob sza rze prze zna czo nym na ce le za bu do wy miesz ka nio-
wej i usług nie uciąż li wych. Nie ru cho mość po sia da bez po śred ni
do stęp do dro gi pu blicz nej. Te ren po sia da do stęp no sie ci ener -
ge tycz nej i wo do cią go wej.

Pierw szy prze targ ust ny nie ogra ni czo ny na sprze daż przed -
mio to wej nie ru cho mo ści od był się w dniu 12 li sto pa da 2014 r.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no si 4.000,00 zł. 
Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho mo ści

znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie (pok.
nr 37). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy -
dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi i Pla no wa nia Prze -
strzen ne go (tel. 774606295do 7) tut. urzę du.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne i oso by
praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu w wy so ko ści 400,00 zł.
Wa dium na le ży wpła cać w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo -
dli nie w ter mi nie do 13 mar ca 2015 r. do godz. 13.00 lub
na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min wnie sie nia
wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium na wska za ne kon to. 

Prze targ od bę dzie się w dniu 19 mar ca 2015 r. w sa li nr 62
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie o godz. 13.20.

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia do mio -
na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy sprze da ży nie ru cho mo-
ści naj póź niej w cią gu 21 dni od dnia roz strzy gnię cia prze tar gu.
Na byw ca zo bo wią za ny jest za pła cić ce nę nie póź niej niż do dnia
za war cia umo wy prze no szą cej wła sność nie ru cho mo ści. Na -
byw ca po no si po nad to kosz ty no ta rial ne i są do we, któ re okre śli
no ta riusz. Wpła co ne wa dium zo sta nie:

• za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li oso ba wpła ca ją-
ca wa dium wy gra prze targ,

• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium nie wy gra
prze tar gu.

Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie umo wy na by cia
pra wa wła sno ści w ter mi nie usta lo nym przez gmi nę i no ta riu sza
po wo du je prze pa dek wpła co ne go wa dium.

Bur mistrz Nie mo dli na in for mu je,
że na ta bli cy ogło szeń
w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie
znaj du ją się:

Wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nych
do dzier ża wy w try bie bez prze tar go wym
na okres do 3 lat:

• czę ści dzia łek nr: 581, 506/5, 611 po ło -
żo nych w Nie mo dli nie – w ce lu usta wie nia po -
jem ni ków me ta lo wych 1x1 m prze zna czo nych
na zbiór kę drob ne go sprzę tu elek tro nicz ne go
i elek trycz ne go,

• nie ru cho mość obej mu ją cą dział kę
nr 17/2 o po wierzch ni 0,20 ha i dział kę nr 17/3
o po wierzch ni o po wierzch ni 0,49 ha po ło żo ną
w Mi cha łów ku.

Wy ka zy nie ru cho mo ści prze zna czo nych
do dzier ża wy w dro dze nie ogra ni czo ne go
prze tar gu ust ne go:

• część dział ki nr 35/2 o po wierzch -
ni 1,28 ha po ło żo nej w Mo le sto wi cach,

• dział ki nr 39/2 o po wierzch ni 0,6485 ha
po ło żo nej w Mo le sto wi cach.

Wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nych
do zby cia w try bie bez prze tar go wym:

• lo ka lu miesz kal ne go nr 1 poł. w bu dyn -
ku nr 2 przy ul. Lwic kiej w Nie mo dli nie wraz
z udzia łem we współ wła sno ści dział ki nr 544/1,

• lo ka lu miesz kal ne go nr 2 poł. w bu dyn -
ku 15 przy Ryn ku w Nie mo dli nie wraz z udzia -
łem we współ wła sno ści dział ki 557/1.

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 36 i 37 tut.
urzę du, tel. 774606295 do 7 wew. 220 i 222.

Bezpłatne porady prawne
dla mieszkańców

Uprzejmie zawiadamiam, że począwszy
od dnia 27 lutego br. w każdy ostatni piątek
miesiąca w Ośrodku Kultury w Niemodlinie
będzie można skorzystać z bezpłatnych porad
prawnych, których udzielać będzie mecenas
Barbara Zwierzewicz. 

Burmistrz Niemodlina
Dorota Koncewicz

Terminy spotkań:
27 lutego, godz. 16.00-18.00
27 marca, godz. 16.00-18.00
24 kwietnia, godz. 16.00-18.00
29 maja, godz. 16.00-18.00
26 czerwca, godz. 16.00-18.00
31 lipca, 28 sierpnia, 25 września,
30 października, 27 listopada

Dyżur radnego powiatu
Uprzej mie in for mu je my, że

w dniu 23 mar ca 2015 r. w godz. 15.00-
17.00 w biu rze Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie (pok. nr 21) dy żur peł nić bę -
dzie rad ny po wia tu opol skie go Prze -
my sław Ku bów.

VI se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
W dniu 27 stycz nia 2015 r. od by ła

się VI se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
w ka den cji 2014-2018, pod czas któ rej,
po roz pa trze niu pro jek tów uchwał, pod -
ję to nw. uchwa ły:

Uchwa ła nr VI/18/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 stycz nia 2015 ro -
ku w spra wie okre śle nia kry te riów wraz z licz bą
punk tów w po stę po wa niu re kru ta cyj nym do pu -
blicz nych przed szko li i od dzia łów przed szkol nych
w szko łach pod sta wo wych pro wa dzo nych przez
gmi nę Nie mo dlin oraz do ku men tów nie zbęd nych
do po twier dze nia tych kry te riów.

Uchwa ła nr VI/19/15 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 27 stycz nia 2015 ro ku  w spra wie
uchwa le nia zmia ny miej sco we go pla nu za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go te re nu obej mu ją ce go
ob szar po ło żo ny na czę ści grun tów w ob rę bie ewi -
den cyj nym wsi Mi cha łó wek i Gro dziec.

Uchwa ła nr VI/20/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 stycz nia 2015 ro ku
w spra wie współ dzia ła nia z mia stem Opo le w za -
kre sie ob ję cia dzia ła nia mi pro fi lak tycz ny mi osób
za gro żo nych uza leż nie niem od al ko ho lu, do pro -
wa dzo nych w sta nie nie trzeź wo ści do Izby Wy -
trzeź wień Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Oso bom
Bez dom nym i Uza leż nio nym w Opo lu.

Uchwa ła nr VI/21/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 stycz nia 2015 ro ku
w spra wie spro sto wa nia oczy wi stych omy łek w tre -
ści uchwa ły Nr IV/9/14 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 18 grud nia 2014 r. w spra wie zmian
bu dże tu gmi ny Nie mo dlin na 2014 r.

Peł ne tek sty uchwał RM w wer sji elek tro nicz -
nej są do stęp ne w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej
na stro nie in ter ne to wej Urzę du Miej skie -
go – www.nie mo dlin.pl. Moż na rów nież za po znać
się z ni mi w Biu rze Ra dy Miej skiej w Urzę dzie Miej -
skim w Nie mo dli nie.

Insp. GCZK UM
Z. Ro mań czu kie wicz

Badanie Spójności Społecznej
Uprzej mie in for mu ję, że w dniach od 2 lu te go

do 20 kwiet nia 2015 r. na te re nie ca łe go kra ju re -
ali zo wa ne jest Ba da nie Spój no ści Spo łecz nej.
W związ ku z po wyż szym do miesz kań ców Pań stwa
gmi ny za wi ta je den z na szych an kie te rów – pra cow -
nik Urzę du Sta ty stycz ne go w Opo lu, w ce lu prze -
pro wa dze nia wy wia du. Je śli tak się sta nie, w ra zie
ja kich kol wiek wąt pli wo ści pro szę pa mię tać, że an -

kie te rzy urzę du po sia da ją le gi ty ma cje i upo waż nie -
nia wy da ne przez dy rek to ra urzę du. Toż sa mość an -
kie te rów moż na po twier dzić pod nu me ra mi te le fo -
nów: 77 423 10 01 wew. 201 oraz 510993216
u kie row ni ka Wy dzia łu Ba dań An kie to wych, Ja dwi -
gi Hoł dy. Mo ni ka Bar tel
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