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26.06.2015
• Udział w uro czy sto ściach za koń cze nia ro ku szkol -

ne go 2014/2015 w PSP w Gra czach oraz PG
w Gra czach.
27.06.2015

• Uczest nic two wraz z de le ga cją z Nie mo dli na w „Set -
ka ni na po me zi Cech a Mo ra vy”.
29.06.2015

• Udział w I po sie dze niu Ra dy Se nio rów.
• Spo tka nie w spra wie bu do wy dro gi w Sar nach

Wiel kich.
30.06.2015

• Spo tka nie z Pa nią dyr. Pu blicz ne go Przed szko la nr 1
„Baj ka” w Nie mo dli nie w spra wach or ga ni za cyj nych.

• Spo tka nie z Pa nią dy rek tor fir my Bro ker w spra wie
przy go to wa nia do ku men ta cji prze tar go wej na ubez -
pie cze nia ma jąt ku gmi ny i wszyst kich jed no stek.

• Spo tka nie z Wo je wódz kim Fun du szem Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Opo lu, przed się -
bior ca mi, za rząd ca mi wspól not miesz ka nio wych,
dot. pla nu go spo dar ki ni sko emi syj nej.
01.07.2015

• Spo tka nie z pre ze sem Lo kal nej Gru py Ry bac kiej
„Opolsz czy zna”, p. Ja ku bem Ro szu kiem, w spra -
wach do ty czą cych opra co wa nia Lo kal nej Stra te gii
Roz wo ju.

• Spo tka nie ro bo cze z przed sta wi cie lem fir my
NetKoncept w spra wie prac zwią za nych z prze bu -
do wą stro ny www.
04.07.2015

• Wi zy ta na fe sty nie or ga ni zo wa nym przez so łec two
Rosz ko wi ce.
05.07.2015

• Udział w ob cho dach XX-le cia ko ła węd kar skie go
„Skal nik” w Gra czach.
06.07.2015 -   07.07.2015

• Udział w szko le niu „Za sa dy le gi sla cji oraz pro ce du -
ry ad mi ni stra cyj ne w jed nost kach sa mo rzą du te ry -
to rial ne go” or ga ni zo wa nym w ra mach pro jek tu „Do -
bre pra wo – spraw ne rzą dze nie” we Wro cła wiu.
08.07.2015

• Spo tka nie z Ko men dan tem Miej skim Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Opo lu, Pa nem Paw łem Kie la rem,
w spra wie omó wie nia pro jek tu roz wo ju sys te mo -
we go za rzą dza nia kry zy so we go PSP do ty czą ce go
ca łe go po wia tu opol skie go.
09.07.2015

• Spo tka nie ro bo cze z przed sta wi cie la mi Głów ne go
In sty tu tu Gór nic twa w spra wie kon cep cji ka na li za -
cji gmi ny Nie mo dlin
10.07.2015

• Spo tka nie z Pa nem Pe te rem Split tem – przed sta wi -
cie lem stra ży po żar nej w Ve chel de, ce lem prze ka -
za nia do ku men ta cji po zy ska ne go wo zu stra żac kie -
go oraz za pro sze nia przed sta wi cie li OSP do mia sta
part ner skie go Ve chel de.

• Ob cho dy72. rocz ni cy lu do bój stwa naWo ły niu podpo -
mni kiem Obroń ców Prze bra ża w Nie mo dli nie.
13.07.2015

• Spo tka nie, z udzia łem przed sta wi cie li Ra dy Se nio -
rów, z Pa nem To ma szem Uhe rem – dy rek to rem
Na ro do wew go Fun du szu Zdro wia w Opo lu, w spra -

wie po pra wy ja ko ści usług me dycz nych oraz zor -
ga ni zo wa nia ga bi ne tu gi ne ko lo gicz ne go i zdro wia
psy chicz ne go na te re nie Nie mo dli na.
14.07.2015

• Udział w szko le niu „Udo stęp nia nie in for ma cji
pu blicz nej w prak ty ce jed no stek sa mo rzą du te -
ry to rial ne go”, or ga ni zo wa nym w ra mach pro -
jek tu „Do bre pra wo – spraw ne rzą dze nie” we
Wro cła wiu.
15.07.2015

• Spo tka nie z Pa nem soł ty sem wsi Rosz ko wi ce dot.
spraw wsi i miesz kań ców.
16.07.2015

• Udział w szko le niu or ga ni zo wa nym przez UM
w Nie mo dli nie dot. „Po za bi lan so wych form fi nan -
so wa nia in we sty cji jed no stek sa mo rzą du te ry to -
rial ne go.”

• Spo tka nie z Pa nią soł tys wsi Gro dziec na te mat
pro ble mów i pla nów roz wo jo wych miej sco wo ści.
17.07.2015

• Spo tka nie z Pa nem Krzysz to fem Bu nią w spra wie
pa tro na tu mia sta oraz bu do wy po mni ków.

• Spo tka nie z Pa nia mi rad ny mi, Ka ta rzy ną Ka li ciak
oraz Zo fią Wal czuk, w spra wie roz bu do wy fer my
ku rzej w Gra czach/Ra do szo wi cach oraz farm wia -
tro wych w Gra czach.
20.07.2015

• Spo tka nie z Pa nem An drze jem Bu łą – Mar szał kiem
Wo je wódz twa Opol skie go oraz Pa nem Grze go rzem
Sa wic kim, człon kiem Za rzą du Wo je wódz twa Opol -
skie go, w spra wie re mon tu ba se nu w Lip nie.

• Spo tka nie z Pa nem pre ze sem PKS Klucz bork, za -
stęp cą sta ro sty po wia tu klucz bor skie go, se kre ta -
rzem sta ro stwa po wia tu klucz bor skie go oraz Pa -
nią Pre zes PKS Ny sa, w spra wie po zna nia
roz wią zań za sto so wa nych w gmi nach do ty czą cych
zwal cza nia zja wi ska wy klu cze nia ko mu ni ka cyj ne -
go i re ali za cji za da nia wła sne go dot. or ga ni za cji
trans por tu pu blicz ne go.

• Udział w uro czy sto ści otwar cia XX Mię dzy na ro do -
we go Spo tka nia Mło dzie żo wych Dru żyn Po żar ni -
czych CTIF w Opo lu.
21.07.2015

• Udział w warsz ta tach do ty czą cych opra co wa nia
stra te gii roz wo ju gmi ny Nie mo dlin.
22.07.2015

• Spo tka nie ro bo cze w związ ku z or ga ni za cją do ży -
nek gmin nych w Gra bi nie.
23.07.2015

• Udział w dys ku sji pu blicz nej do ty czą cej pla nu za -
go spo da ro wa nia miej sco we go Nie mo dli na.
24.07.2015

• Spo tka nie z Ko men dan tem Ko mi sa ria tu Po li cji
w Nie mo dli nie z oka zji Świę ta Po li cji.

• Udział w uro czy sto ściach po wia to wych Świę ta Po -
li cji w Opo lu.
27.07.2015

• Spo tka nie w UM w Nie mo dli nie z uczest ni ka mi ko -
lo nii w Po krzyw nej, zor ga ni zo wa nej dla dzie ci
z Ukra iny.

• Spo tka nie z Pa nem dr Ji ha dem Rez kiem w spra wie
bu do wy miesz kań w Nie mo dli nie.

• Spo tka nie z przed sta wi cie la mi OSP w Grodź cu
w spra wie bu do wy łącz ni ka świe tli cy do ga ra żu. 

• Spo tka nie z przed sta wi cie la mi związ ków za wo do -
wych ZGKiM w spra wie pro ble mów za kła du.
29.07.2015

• Spo tka nie z ks. pro bosz czem J. Chył kiem.
• Spo tka nie z wła ści cie la mi zam ku w Nie mo dli -

nie oraz wo je wódz kim kon ser wa to rem za byt -
ków – omó wie nie pla no wa nych in we sty cji.
30.07.2015

• Spo tka nie z przed się bior ca mi: Pa nem M. Ada mu -
sem, Pa nem Z. Ko ster kie wi czem oraz Pa nem M.
Olek są – wrę cze nie li stów gra tu la cyj nych Mi ni stra
Go spo dar ki.

• Spo tka nie z rad nym RM Pa nem B. Wal ków.
31.07.2015

• Spo tka nie z Za rzą dem Nie mo dliń skie go To wa rzy -
stwa Re gio nal ne go w ce lu omó wie nia współ pra cy.

• Spo tka nie z Pa nią E. Sto lar czuk w spra wie pro -
te stów do ty czą cych roz bu do wy fer my ku rzej
w Gra czach.
08.08.2015

• Wy jazd i spo tka nie w ra mach współ pra cy mię dzy -
na ro do wej w Praż mie (Cze chy). Udział w „Plac ko -
vych ho dach”.
17.08.2015

• Wi zy ta i zło że nie ży czeń ju bi le uszo wych Pa ni Ka -
ta rzy nie Pa ter z Ra do szo wic z oka zji ukoń cze -
nia 93 lat.

• Wi zy ta i zło że nie ży czeń ju bi le uszo wych Pa ni Ro za -
lii Waw ry czuk z Ma gnu szo wi czek z oka zji ukoń cze -
nia 90 lat.

• Spo tka nie z Pa nem Pre ze sem Sta ni sła wem Mi -
chór w spra wach do ty czą cych Klu bu Spor to we -
go „So kół”.
18.08.2015

• Spo tka nie z Pa nem Krzysz to fem Ku bia kiem – dy -
rek to rem OSiR w spra wie na bo rów do Ra dy
Spor tu.

• Wi zy ta i zło że nie ży czeń ju bi le uszo wych Pa ni Ma rii
Dża luk z Ru tek z oka zji ukoń cze nia 91 lat.

• Spo tka nie z ks. T. Ma lic kim, pro bosz czem Pa ra fii
pw. św. Mi ko ła ja w Gra bi nie. 
19.08.2015

• Spo tka nie z za stęp cą Ko men dan ta Ko mi sa ria tu Po -
li cji w Nie mo dli nie, Pa nem Ja nem Pa jącz kiem,
w spra wach do ty czą cych utrzy ma nia po rząd ku
w mie ście i na te re nie gmi ny oraz pla no wa nia bu -
dże tu na ko lej ny rok.

• Spo tka nie ro bo cze w spra wie or ga ni za cji do ży nek
gmin nych 2015.

• Spo tka nie z Pa nią Bar ba rą To kar ską – soł tys Gra -
bi na w związ ku z or ga ni za cją do ży nek gmin nych.

• Udział w roz pra wie ad mi ni stra cyj nej w ra mach
pro ce du ry zwią za nej z wy da niem de cy zji śro do -
wi sko wej dla przed się wzię cia roz bu do wy ferm
ku rzych.
20.08.2015

• Spo tka nie z Pa nem Zbi gnie wem Pa la kiem – Prze -
wod ni czą cym RM w Nie mo dli nie w spra wach or -
ga ni za cyj nych.
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Soł ty si spo tka li się
z bur mistrz Nie mo dli na

Na te mat pod su mo wa nia do ży nek
gmin nych, mo der ni za cji oświe tle nia
oraz fun du szu so łec kie go roz ma wia no
pod czas spo tka nia bur mistrz Do ro ty
Kon ce wicz z soł ty sa mi w dniu 31 sierp -
nia 2015 r.

Bur mistrz jesz cze raz po dzię ko wa ła or ga -
ni za to rom Do ży nek Gmin nych, któ re od by ły się
w Gra bi nie, oraz miesz kań com so łectw za przy -
go to wa nie ko ron. – Tak licz ne go udzia łu nie ob -
ser wo wa li śmy od lat. Ko niecz ne jest pod trzy -
my wa nie tra dy cji, to nasz obo wią zek
pa trio tycz ny – mó wi ła bur mistrz Do ro ta Kon ce -
wicz. W spo tka niu tak że uczest ni czy li wi ce bur -
mistrz Alek san der Jusz czyk i skarb nik Ali cja Do -
ma lew ska.

Soł ty si otrzy ma li bie żą ce in for ma cje na te -
mat prac zwią za nych z wy ko na niem ma ster pla -
nu mo der ni za cji oświe tle nia w gmi nie. Ar chi -
tekt Mi chał Kacz ma rzyk  wy ko nał już po nad 300
pro jek tów oświe tle nio wych, w tym ma ster pla ny
dla ta kich miast jak: Tar now skie Gó ry, Gru -
dziądz, Rze szów czy Chełm no. No wy sys tem
w gmi nie Nie mo dlin, o czym in for mo wa ły już
me dia lo kal ne w ostat nich ty go dniach, ma być
ener go osz częd ny i eko lo gicz ny. In ny mi waż ny -
mi uzy ska ny mi efek ta mi za da nia bę dą m. in.:
wzrost kom for tu i bez pie czeń stwa miesz kań -
ców, ob ni że nie wy dat ków gmi ny na oświe tle nie
o po nad po ło wę, do sto so wa nie oświe tle nia
do po trzeb miesz kań ców. Pra ce od by wa ją się
we współ pra cy z fir mą Tau ron, wła ści cie lem sie -
ci. Ar chi tekt po dał przy kład ma łej gmi ny Trze -
bie li no, li czą cej ok. 4000 miesz kań ców. Gmi na
ta w ca ło ści wpro wa dzi ła le do we oświe tle nie.
Przed wy mia ną gmi na pła ci ła ok. 111 tys. zł
na oświe tle nie, a po re ali za cji za da nia już ok. 59
tys. zł, przy czym rów no cze śnie roz bu do wa no
sieć oświe tle nio wą.

Na za koń cze nie pre zen ta cji, w ra mach kon -
sul ta cji, soł ty si wy peł ni li an kie ty do ty czą ce oświe -
tle nia, któ re bę dą po moc ne wy ko naw cy w ce lu
opra co wa nia ma ster pla nu mo der ni za cji. W cza -
sie spo tka nia roz ma wia no tak że o po dzia le środ -
ków z Fun du szu So łec kie go. In for ma cję soł ty -
som prze ka zał Woj ciech Tu row ski z Wy dzia łu
Rol nic twa i Ochro ny Śro do wi ska Urzę du Miej -
skie go w Nie mo dli nie. Skarb nik Ali cja Do ma -
lew ska tłu ma czy ła za sa dy fi nan so wa nia in we -
sty cji. Na ko niec omó wio no tak że spra wy
zwią za ne z su szą. 

Seniorzy zainaugurowali
nowy rok akademicki

W dniu 14 września 2015 r. w Ośrodku
Kultury w Niemodlinie odbyła się inauguracja
nowego roku akademickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. W spotkaniu uczestniczyli
prezes Stowarzyszenia Niemodlińskiego UTW,
Maria Jańczuk, burmistrz Dorota Koncewicz i
wiceburmistrz Aleksander Juszczyk. Podczas
inauguracji omówiono m.in. plany edukacyjne
na kolejny semestr UTW. 

INFORMACJE PRZYDATNE SENIOROM
Ko per ta Ży cia – ak cja spo łecz na
Se nio rze, zwiększ swo je szan se na ży cie – po bierz ko per tę ży cia w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -

nie w po ko ju nr 5 – Biu ro Po daw cze, w go dzi nach pra cy urzę du. In for ma cje w spra wie KOPERTY ŻYCIA
udzie la się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie pod nr. te le fo nu 77 402 51 81. Ko per ta mo że spra wić,
że ra tow ni cy po go to wia ra tun ko we go szyb ko i sku tecz nie udzie lą po mo cy me dycz nej w miej scu za -
miesz ka nia.

Kon takt z Ra dą Se nio rów w Nie mo dli nie
Przy ję cia Ra dy Se nio rów w róż nych spra wach do ty czą cych osób star szych od by wa ją się raz w ty -

go dniu, w po nie dział ki, w sa li nr 22 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, w godz. od 10: 00 – 11: 00.

Se nio rzy z Nie mo dli na uczest ni czy li w Se nior EXPO 2015
Gru pa ok. 40 se nio rów z Nie mo dli na

uczest ni czy ła w pierw szych Tar gach Opo -
le Se nior Expo 2015, któ re od by ły się
w dniu 23 wrze śnia 2015 r. Dla od wie dza -
ją cych przy go to wa no sto iska te ma tycz -
ne, warsz ta ty, wy kła dy i wie le im prez to -
wa rzy szą cych.

Or ga ni za to rzy za pew ni li uczest ni kom bez płat -
ny wstęp i po si łek. Bur mistrz Nie mo dli na prze ję ła
na sie bie ro lę or ga ni za to ra prze jaz du gru py se nio -
rów z gmi ny Nie mo dlin do Opo la. Za pro szo no
do udzia łu w tar gach se nio rów z Uni wer sy te tu Trze -

cie go Wie ku oraz przed sta wi cie li Ra dy Se nio rów i wska za ne przez nich oso by. Na si miesz kań cy by li
bar dzo za do wo le ni z po by tu w Opo lu. Mie li moż li wość wzię cia udzia łu w ba da niach i po ka zach naj -
now szych urzą dzeń me dycz nych dla osób star szych. Se nio rzy wzię li też udział w warsz ta tach i wy kła -
dach o róż nej te ma ty ce, m. in.: ko mu ni ka cji mię dzy po ko le nio wej, dba nia o kon dy cję oraz cho ro by Al -
zhe ime ra. Po nad to se nio rzy od wie dzi li stre fę ak tyw no ści. Po zna li ta kie for my jak: tai chi, jo ga, ta niec
brzu cha, gim na sty ka na sie dzą co. Za chę ca no tak że do tań ca ar gen tyń skie go. Tar gi Opo le Se nior
EXPO 2015 cie szy ły się re kor do wą fre kwen cją se nio rów z ca łej Opolsz czy zny.

Stre fa eko no micz na
już w Nie mo dli nie

Te re ny Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fy
Eko no micz nej In vest – Park po więk szo no
o trzy lo ka li za cje na Opolsz czyź nie, w tym
te ren w gmi nie Nie mo dlin.

Wał brzy ska Spe cjal na Stre fa Eko no micz na In -
vest – Park jest naj więk szą z 14 Spe cjal nych Stref Eko -
no micz nych w Pol sce. De cy zją Ra dy Mi ni strów stre fa
po więk szy ła się o 5 no wych lo ka li za cji. W jej gra ni ce
zo sta ły włą czo ne m.in. te re ny w trzech miej sco wo ściach
Opolsz czy zny: Nie mo dli nie, Dą bro wie i Le wi nie Brze -
skim. WSSE obej mu je 48 miej sco wo ści w wo je wódz -
twach: dol no ślą skim, wiel ko pol skim, opol skim i lu bu -
skim. Pro wa dzi w niej dzia łal ność 179 firm, któ re
za in we sto wa ły 19,1 mld zło tych i za trud nia ją 41 tys.
pra cow ni ków. Ce lem wpro wa dze nia roz po rzą dze nia
jest in ten sy fi ka cja wy ko rzy sta nia in stru men tu spe cjal -
nych stref eko no micz nych dla roz wo ju no wych in we -
sty cji, a szczególn ie in we sty cji in no wa cyj nych, pod no -
szą cych kon ku ren cyj ność na szej go spo dar ki oraz
two rzą cych no we miej sca pra cy. Zgo dy na ob ję cie
grun tów stref po twier dza ją uchwa ły pod ję te przez ra -
dy miast i gmin.

Pod stre fa Nie mo dlin – 2,0798 ha, wła -
sność gmi ny

Te ren nie za bu do wa ny po ło żo ny w Nie mo dli nie
przy dro dze kra jo wej nr 46, w od le gło ści 5 km od au -
to stra dy A4. Sieć wo do cią go wa i ka na li za cja sa ni tar -
na znaj du je się w od le gło ści ok. 30-35 m od gra ni cy

te re nu. Koszt do pro wa dze nia obu sie ci do gra ni cy dział -
ki po nie sie gmi na Nie mo dlin ze środ ków wła snych,
po de cy zji in we sto ra dot. in we sto wa nia na da nym te -
re nie. Sieć elek tro ener ge tycz na prze bie ga przez te ren
stre fy. Sieć ga zo wa znaj du je się w od le gło ści 600 m
od gra ni cy te re nu. Zgod nie z pla nem za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go gmi ny Nie mo dlin, włą czo -
na do stre fy nie ru cho mość prze zna czo na jest pod funk -
cje usłu go we i wy twór czo -prze my sło we.

ZAPROSZENIE

Spo tka nie z lo kal ny mi
przed się bior ca mi

Bur mistrz Nie mo dli na, Do ro ta Kon ce -
wicz, w dniu 5 paź dzier ni ka 2015 r.
o godz. 16:00 w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo -
dli nie, or ga ni zu je spo tka nie in for ma cyj ne
dla przed się bior ców pt. „Przed się bior czość
dro gą do suk ce su”, po świę co ne m.in. funk -
cjo no wa niu Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fy
Eko no micz nej In vest – Park, w szcze gól no -
ści no wej pod stre fie w Nie mo dli nie. Pod czas
spo tka nia omó wio ne zo sta ną tak że moż li wo ści po zy -
ska nia przez przed się bior ców fun du szy z no wej per -
spek ty wy fi nan so wej Unii Eu ro pej skiej i wspar cia dla
dzia łal no ści biz ne so wej. W spo tka niu we zmą udział
za pro sze ni przed sta wi cie le z Urzę du Mar szał kow skie -
go w Opo lu, Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz -
nej In vest – Park oraz Opol skie go Cen trum Roz wo ju
Go spo dar ki.
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21.08.2015 – 24.08.2015
• Wy jazd od mia sta part ner skie go Do li na (Ukra ina)

w ra mach współ pra cy part ner skiej. Udział w uro -
czy sto ściach.
25.08.2015

• Spo tka nie z pra cow ni ca mi sta cji Ca ri tas.
27.08.2015

• Spo tka nie z Pa nem Łysz czar czy kiem na te mat or -
ga ni zo wa nia na te re nie mia sta żłob ka.

• Spo tka nie z Pa nem J. Mic kie wi czem z te le wi zji in -
ter ne to wej w spra wie ofer ty dla gmi ny na pro wa -
dze nie te le wi zji in ter ne to wej.

• Spo tka nie z pa nem J. Leu sem w spra wie zor ga ni zo -
wa nia na te re nie gmi ny do mu spo koj nej sta ro ści.

• Spo tka nie ro bo cze dot. or ga ni za cji do ży nek gmin nych.
28.08.2015

• Na ra da z dy rek to ra mi szkół.
30.08.2015

• Do żyn ki gmin ne w Gra bi nie.
31.08.2015

• Spo tka nie z Pa nem Krzysz to fem Strą czek, przed -
sta wi cie lem MKS So kół

• Spo tka nie z Pa nią po seł Ja ni ną Okrą gły.
• Spo tka nie z Pa nią dyr. T. Adam czyk w spra wie mo -

der ni za cji SZOL-u w Nie mo dli nie. 
01.09.2015

• Udział w uro czy sto ści otwar cia ro ku szkol ne -
go 2015/2016 w PSP nr 1 w Nie mo dli nie.

• Zło że nie kwia tów i udział w ob cho dach 76. rocz ni -
cy wy bu chu II woj ny świa to wej pod po mni kiem
w Łam bi no wi cach.

• Udział w ze bra niu wiej skim wsi Ja czo wi ce.
• Udział w ze bra niu wiej skim wsi Lip no.

02.09.2015
• Udział w na ra dzie ro bo czej z na czel ni ka mi wy dzia łów

i kie row ni ka mi jed no stek or ga ni za cyj nych gmi ny.

• Spo tka nie z Pa nią An ną Bor kow ską – peł no moc ni -
kiem dy rek to ra Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Śląsk”.

• Spo tka nie z Pa nią soł tys wsi Sar ny Wiel kie.
• Udział w ze bra niu wiej skim wsi Ma gnu szo wicz ki.
• Udział w ze bra niu wiej skim wsi Ma gnu szo wi ce.

03.09.2015
• Udział w kon fe ren cji dot. Kar ty Du żej Ro dzi ny.
• Udział we wspól nym po sie dze niu ko mi sji ra dy miej -

skiej.
• Udział w ze bra niu wiej skim wsi Ja ku bo wi ce.
• Udział w ze bra niu wiej skim wsi Wy dro wi ce.

04.09.2015
• Udział w na ro do wym czy ta niu.

05.09.2015
• Udział w do żyn kach gmin nych gmi ny Sko ro szy ce

w Si dzi nie.
06.09.2015

• Udział w do żyn kach wo je wódz kich w By czy nie.
07.09.2015

• Spo tka nie z przed sta wi cie la mi OSP w Gra czach.
• Spo tka nie z Pa nią Iwo ną Wa lasz czyk, przed sta wi -

ciel ką DDA.
• Spo tka nie z Pa nem Bar tło mie jem Hu bacz.
• Udział w ze bra niu wiej skim wsi Mi cha łó wek.
• Udział w ze bra niu wiej skim wsi Gro dziec.

08.09.2015
• Spo tka nie z Pa nią Kry sty ną Ma ziarz w spra wie pro -

ble mów PKPS.
• Udział w ze bra niu wiej skim wsi Rut ki.
• Udział w ze bra niu wiej skim wsi Gó ra

09.09.2015 – 10.09.2015
• Wi zy ta w mie ście part ner skim Sti ty (Cze chy). Omó -

wie nie dal szej współ pra cy.
11.09.2015

• Wi zy ta i zło że nie ży czeń ju bi lat ce Pa ni Wła dy sła -
wie Kow nac kiej z oka zji ukoń cze nia 90 lat.

• Wi zy ta i zło że nie ży czeń ju bi la to wi Pa nu Ada mo wi
Dzie więc kie mu z oka zji ukoń cze nia 90 lat.

13.09.2015
• Udział w do żyn kach po wia to wych po wia tu opol -

skie go w Bry ni cy.
14.09.2015

• Udział w spo tka niu ro bo czym dot. pro mo cji Nie -
mo dli na z udzia łem wła ści cie li zam ku.

• Udział w in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go Uni wer -
sy te tu III Wie ku.
15.09.2015

• Spo tka nie z Pa nem An drze jem We so łow -
skim – wój tem Tu ło wic, w spra wie bu do wy ścież -
ki ro we ro wo -pie szej.

• Udział w spo tka niu ro dzi ców PP nr 2 w spra wie
pro ble mów pla ców ki.

• Udział w po sie dze niu Ko mi sji Bu dże tu i Spraw Go -
spo dar czych.

• Udział w po sie dze niu Ko mi sji Spraw Spo łecz -
nych.

• Udział w ze bra niu wiej skim wsi Go ście jo wi ce.
• Udział w ze bra niu wiej skim wsi Rzę dzi wo jo wi ce.

16.09.2015
• Spo tka nie z Pa nem Mar kiem An to nie wi czem – bur -

mi strzem Grod ko wa dot. człon ko stwa w Związ ku
Gmin Ślą ska Opol skie go.

• Spo tka nie z Pa nią Kry sty ną Pasz kow ską, dy rek -
tor PSP nr 2 w Nie mo dli nie, na te mat pro ble -
mów szko ły.

• Udział w po sie dze niu Ko mi sji Re wi zyj nej RM.
• Spo tka nie z Pa nią soł tys i ra dą so łec ką wsi Sa dy.
• Udział w ze bra niu wiej skim wsi Mo le sto wi ce.

17.09.2015
• Udział w se sji Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie.
• Udział w ze bra niu wiej skim wsi Szy dło wiec

Ślą ski.

Burmistrz Niemodlina
Dorota Koncewicz

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 782
z późn. 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 (Dz. U. 2014 r., poz. 1490),
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 337/6 o po wierzch -
ni 0,1000 ha (RV – 0,1000 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 dlin, nie ru cho mość znaj du je się
na ob sza rze ozna czo nym sym bo la mi: RM – za bu -
do wa za gro do wa i agro tu ry sty ka, MN – za bu do -
wa miesz ka nio wa jed no ro dzin na, U – usłu gi han -
dlu, ad mi ni stra cyj ne, oświa ty i kul tu re li gij ne go.
W bez po śred nim są siedz twie dział ki znaj du je się
sta no wi sko ar che olo gicz ne nr 5 – w przy pad ku
od kry cia pod czas pro wa dze nia ro bót ziem nych
przed mio tu, co do któ re go ist nie je przy pusz cze -
nie, iż jest on za byt kiem, na le ży wstrzy mać wszel -
kie ro bo ty, za bez pie czyć ten przed miot i miej sce
je go od kry cia oraz nie zwłocz nie za wia do mić Opol -

skie go Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków
lub bur mi strza Nie mo dli na. Brak bez po śred nie go
do stę pu do dro gi. 

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 13 000 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 1 300 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 19 paź dzier ni ka 2015 r.
do godz. 14.00 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, pro wa dzo ne przez Bank
Spół dziel czy Na my słów Od dział w Nie mo dli nie.
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 35 (tel. 77 4606295
wew. 209) 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 35 i 36 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie.

Prze targ od bę dzie się w dniu 22 paź dzier ni -
ka 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 i 39 ust. 1 usta wy z 21 sierp nia 1997 r.
o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (Dz. U. z 2015 r.
poz. 782 z późn. 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 (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 Tłu sto rę bach, ozna czo nej nr. dział -
ki 104/3 o po wierzch ni 0,0900 ha (RV – 0,0900
ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie -
czy stej KW nr OP1 O/00093584/0. 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 -
la mi: RM – za bu do wa za gro do wa i agro tu ry sty ka,

MN – za bu do wa miesz ka nio wa jed no ro dzin na,
U – usłu gi han dlu, ad mi ni stra cyj ne, oświa ty i kul tu
re li gij ne go. Po sia da do stęp do dro gi pu blicz nej. Uzbro -
je nie: sieć wo do cią go wa i ener ge tycz na. Pierw szy
prze targ na sprze daż przed mio to wej nie ru cho mo ści
od był się dnia 5 sierp nia 2015 r. 

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 27 000 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 2 700 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 19 paź dzier ni ka 2015 r.
do godz. 14.00 lub na kon to ban ko we Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie, nr 87 8890 1079
009 4009 2006 0003, pro wa dzo ne przez Bank
Spół dziel czy Na my słów Od dział w Nie mo dli nie.
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 35 (tel. 77 4606295
wew. 209) 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 35 i 36 Urzę du Miej -
skie go w Nie mo dli nie.

Prze targ od bę dzie się w dniu 22 paź dzier ni -
ka 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 i 39 ust. 1 usta wy z 21 sierp -
nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (Dz.
U. z 2015 r. poz. 782 z późn. 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 (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 Gra czach, ozna czo -
nej nr. dział ki 84 o po wierzch ni 0,4500 ha
(RVI – 0,4500 ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie -
czy stej KW nr OP1 O/00138746/2. 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 ozna czo nym sym bo -
lem R - te re ny użyt ko wa ne rol ni czo. Po sia da do stęp
do dro gi pu blicz nej. Brak uzbro je nia. Pierw szy prze -
targ na sprze daż przed mio to wej nie ru cho mo ści grun -
to wej od był się dnia 28 lip ca 2015 ro ku.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 15 500 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 1 500 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 19 paź dzier ni ka 2015 r.
do godz. 14.00 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, pro wa dzo ne przez Bank
Spół dziel czy Na my słów Od dział w Nie mo dli nie.
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 35 (tel. 77 4606295
wew. 209) 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 35 i 36 Urzę du Miej -
skie go w Nie mo dli nie.

Prze targ od bę dzie się w dniu 22 paź dzier ni -
ka 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.

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 zby -
cia w dro dze nie ogra ni czo ne go prze tar gu ust ne go: 

• nie ru cho mość grun to wa, nie za bu do wa na, o nr.
dział ki 131 k. m. 1 o pow. 0,2000 ha, po ło żo na w Sar -
nach Wiel kich.

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

• część dział ki nr 1016/14k. m. 12 po ło żo nej
w Nie mo dli nie, nie za bu do wa nej, prze zna czo nej
do dzier ża wy w ce lu usta wie nia na niej ta bli cy re kla -
mo wej o wym. 5x2,5 m.

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 35 tut. urzę -
du, tel. 774606295 wew. 209.

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 prze zna czo nych na zbiór kę drob ne go sprzę -
tu elek tro nicz ne go i elek trycz ne go.

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 tut. urzę -
du, tel. 774606295 do 7 wew. 222.

XV se sja Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie

W dniu 17 wrze śnia 2015 r. od by ła
się XV 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, pod ję to nw. uchwa ły:

Uchwa ła nr XV/63/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 17 wrze śnia 2015 r.
w spra wie pla nu nad zo ru nad żłob ka mi.

Uchwa la nr XV/64/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 17 wrze śnia 2015 r.
w spra wie w spra wie usta le nia re gu la mi nu gło -
so wa nia w wy bo rach ław ni ków do są dów po -
wszech nych.

Uchwa ła nr XV/65/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 17 wrze śnia 2015 r.
w spra wie wy bo rów ław ni ków do są dów po -
wszech nych.

Uchwa ła nr XV/66/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 17 wrze śnia 2015 r.
w spra wie zmian bu dże tu gmi ny Nie mo dlin
na rok 2015. 

Uchwa ła nr XV/67/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 17 wrze śnia 2015 r.
w spra wie zmia ny wie lo let niej pro gno zy fi nan -
so wej.

Uchwa ła nr XV/68/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 17 wrze śnia 2015 r.
w spra wie za sad i try bu prze pro wa dze nia kon -
sul ta cji spo łecz nych z miesz kań ca mi. 

Peł ne tek sty uchwał ra dy miej skiej 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

Nowy plac zabaw
przy Przedszkolu nr 2
w Niemodlinie otwarty

Przed się wzię cie zre ali zo wa no dzię ki za an -
ga żo wa niu ro dzi ców. Za kup urzą dzeń moż li -
wy był przy wspar ciu ze spo łu Pier si, wie lu spon -
so rów, miesz kań ców i gmi ny Nie mo dlin.
W dniu 25 wrze śnia br. od by ło się otwar cie
pla cu za baw po łą czo ne z pod su mo wa niem ak -
cji i fe sty nem. By ły wy stę py dzie ci z przed szko -
la, prze cię cie wstę gi przy urzą dze niach za ba -
wo wych, huk mo to cy kli oraz wie le in nych
atrak cji na te re nie no we go pla cu za baw.
Na uro czy stość przy by ły ca łe ro dzi ny, dzie ci,
ro dzi ce, bab cie i dziad ko wie.


