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Pragnę poinformować  

o działaniach inwestycyjnych     

na rzecz rozwoju Gminy 

Niemodlin w bieżącej 

kadencji. Jest to dobry okres  

na pierwsze podsumowania, w szczególności, że upłynął rok 

od ostatnich wyborów samorządowych. Bieżący rok 

budżetowy jest kolejnym rokiem kontynuacji działań 

rozwojowych, które realizujemy przy wsparciu środków Unii 

Europejskiej i środków budżetu państwa.  

 

 



1. Rozpoczęła się budowa kanalizacji Niemodlina etap  

VI - kanalizacja wybudowana została na ulicach Nowej, 

Świętojańskiej  

i Wyzwolenia. W roku 

2012 zadanie zostanie 

zakończone, poprzez 

wykonanie kanalizacji  

na ulicach Korfantego  

i Daszyńskiego oraz 

podłączenie jej do 

oczyszczalni ścieków w Gościejowicach. Jednocześnie 

zakończyliśmy inwentaryzację prac kanalizacyjnych  

w ramach etapu V. Do połowy 2012 r. kanalizacja 

Niemodlina etap V zostanie ostatecznie zakończona 

(Osiedle Reymonta, ul. Opolska, Gościejowicka, Osiedle 

Liściaste). Inwestycje są współfinansowane ze środków UE 

(etap V- w 78%, etap VI- w 54%). 

 

 

 

 

 

 

2. Zakończyliśmy kanalizację Gościejowic. Jest to 

pierwsza wieś w Gminie Niemodlin, która w całości  

została skanalizowana. 

Inwestycja była 

współfinansowana ze 

środków UE w kwocie 

1 076 000,00 zł.  

 

 

3. Zakończyliśmy budowę chodnika przy ulicy Reymonta  

w Niemodlinie. Zadanie 

było współfinansowane 

ze środków powiatu 

opolskiego.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Wykonaliśmy wymianę azbestowej sieci  

wodociągowej na ulicy 

Dąbrowszczaków, co znacznie 

poprawiło możliwości dostawy 

wody dla mieszkańców osiedla 

Liściastego i Gościejowic. 

 

 

 

 
5. Rozpoczęliśmy przebudowę ulic Śródmieścia 

Niemodlina. W ramach projektu w roku 2011 

przebudowano ulice: Kilińskiego, Szewską, 

Spółdzielczą, Lwicką, 

Szkolną oraz dokonano 

wyburzenia budynku 

produkcyjnego tzw.: 

starej kaflarni. W roku 

2012 zostaną również 

przebudowane ulice:  

 

 

Drzymały, Podwale, Lompy, Strażackiej. Inwestycja jest 

finansowane ze środków UE w 85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wybudowana została ulica Nowa w Niemodlinie. Zadanie 

było współfinansowane w 50% ze środków Narodowego 

Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. 

 

 

 

 

 

 



7. Wybudowanych zostało 19 placów zabaw na obszarach 

wiejskich. Inwestycja współfinansowana została ze 

środków UE w kwocie 

329 440,10 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Wykonana została renowacja zabytkowej lampy gazowej 

w Niemodlinie. Inwestycja współfinansowana jest ze 

środków UE w wysokości 25 000 zł.  

 

 

 

 

9. W każdym sołectwie Gminy Niemodlin realizowane były 

zadania w ramach funduszy sołeckich. Łącznie 

wydatkowano ponad ćwierć miliona złotych na zadania 

określone przez zebrania wiejskie poszczególnych 

sołectw. 

 

 

 



10. W szkole podstawowej nr 1 w Niemodlinie 

zrealizowano szereg inwestycji w zakresie 

informatyzacji placówki w ramach programu Opolska 

e-szkoła. Zadanie współfinansowane było ze środków 

UE.  

11. Kontynuowane były prace projektowe obwodnicy 

Niemodlina oraz przeprowadzono konsultacje 

społeczne, co do szczegółowych rozwiązań w 

zakresie jej przebiegu.  

12. Przeprowadziliśmy przetarg na dostawę energii 

elektrycznej na oświetlenie dróg. W wyniku przetargu 

uzyskaliśmy oszczędności, które umożliwiają podjęcie 

decyzji, co do częściowej wymiany 

energooszczędnych opraw oświetleniowych na 

słupach gminnych.  

13. Zleciliśmy projektowanie szeregu istotnych dla 

rozwoju Gminy inwestycji przykładowo:  

 - W roku bieżącym wykonana została  koncepcja 

 budowy przedszkola nr 2 w Niemodlinie.  

 W  przyszłym roku wykonana zostanie 

 dokumentacja,  a następnie przystąpimy do 

 budowy tej  niezbędnej w mieście placówki. 

 - Rewitalizacji parku w Niemodlinie.  

 - Przebudowy dróg w rejonie ul: Tysiąclecia i 

 Sportowej 

 - Przebudowy ulicy Mickiewicza.  

14. Zostały podpisane umowy o dofinansowanie ze 

 środków Unii Europejskiej świetlic wiejskich w 

 Rzędziwojowicach, Lipnie oraz Grodźcu.  

Łączna wartość zadań inwestycyjnych w tym roku 

wyniosła 6 864 305 zł. Dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych, głównie UE wyniosło 3 548 19 zł, a budżetu 

państwa 504 140 zł.  

Gmina Niemodlin aktywnie działa w Lokalnej Grupie 

Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich”. Największe 

środki w ramach tej organizacji uzyska Parafia w Niemodlinie 

na przebudowę kościoła w Szydłowcu Śląskim. 

Funkcjonujemy także w Lokalnej Grupie Rybackiej 

„Opolszczyzna”, co pozwoliło uzyskać wsparcia finansowe na 

sztandarową imprezę naszej Gminy Konkurs rysunku 

satyrycznego „Karpik”.  

 



Wiosną dokonaliśmy wyboru nowych władz w 

sołectwach. Nowi sołtysi i rady sołeckie wykazują duże 

zaangażowanie i aktywność, dobrze realizując fundusz 

sołecki. Przy okazji zebrań zgłoszono szereg wniosków i 

postulatów, które były szczegółowo analizowane i w wielu 

wypadkach zrealizowane.  

W roku 2012 zamierzamy kontynuować następujące 

inwestycje: 

1. Kanalizację Niemodlina etap V i VI oraz dokończenie 

projektowania kanalizacji pozostałej części miasta. 

2. Przebudowę ulic Śródmieścia Niemodlina (ulice 

Drzymały, Podwale, Lompy, Strażackiej). 

3. Rozpoczęcie remontu i przebudowy świetlic wiejskich 

(ze środków UE) 

4. Budowę garażu dla OSP Grodziec 

5. Remont niecki basenu w Lipnie  

6. Termomodernizację dachu Ośrodka Kultury w 

Niemodlinie 

Zamierzamy współfinansować przygotowanie 

dokumentacji dotyczącej budowy chodnika w 

Magnuszowicach, wykonać dokumentację przedszkola w  

Niemodlinie oraz dokumentację dotyczącą budowy 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w 

sołectwach Gminy Niemodlin. Łączne nakłady 

inwestycyjne w budżecie na rok 2012 wyniosą ok. 

6 500 000 zł., co pozwoli utrzymać prorozwojowy trend w 

Gminie Niemodlin mimo ogólnoświatowego kryzysu i 

przerzucania wielu zadań rządowych na samorządy bez 

zapewnienia finansowania. Nasze zadłużenie będzie 

nadal bezpieczne w stosunku do dochodów i wyniesie ok. 

28% (na 60% dozwolony próg zadłużenia). Nie zwolni to 

organów Gminy Niemodlin od działań w zakresie 

dostosowania sieci oświatowej Gminy Niemodlin do 

aktualnych trendów demograficznych i innych działań 

oszczędnościowych.   

Będziemy również nadal aktywnie włączać się w 

pozyskiwanie środków zewnętrznych w szczególności na 

kanalizację Wydrowic, rewitalizację parku w Niemodlinie, 

termomodernizację szkoły w Graczach czy budowę 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w 

sołectwach Gminy Niemodlin. Od skuteczności w tym 

zakresie uzależniona będzie ich realizacja w roku 2013. 

Będziemy również lobbować za budową chodnika 



łączącego Wydrowice z Niemodlinem, budową objazdu 

zawalonej drogi w Graczach oraz za kompleksowym 

remontem koryta rzeki Ścinawy Niemodlińskiej na 

obszarze Gminy Niemodlin. 

 

      

 Mirosław Stankiewicz 

 

 

 

 
 


