
16.01.2015
• Spo tka nie z p. pre ze sem A. Miś tą. Utrzy ma nie

obiek tu spor to we go w Gra czach.
• Pod su mo wa nie kon tro li RIO.

19.01.2015
• Spo tka nie z p. Alek san drą Pasz kow ską – przed -

sta wi cie lem Nie mo dliń skie go To wa rzy stwa Re gio -
nal ne go.
20.01.2015

• Udział w spo tka niu Part ner stwa Bo rów Nie mo -
dliń skich.
21.01.2015   

• Udział w spo tka niu przed sta wi cie li sa mo rzą dów
w Urzę dzie Wo je wódz kim w Opo lu:

- E-nad zór – sys tem wspie ra ją cy sa mo rząd
te ry to rial ny w za kre sie dzia łal no ści uchwa -
ło daw czej I etap cy fry za cji pro ce dur ad mi -
ni stra cyj nych.

- Re gio nal ny Sys tem Ostrze ga nia RSO.
- Za rzą dze nia za stęp cze wo je wo dy o wpro -
wa dze niu do stu dium uwa run ko wań i kie -
run ków za go spo da ro wa nia gmi ny udo ku -
men to wa nych ob sza rów złóż ko pa lin,
ob cią że nie gmi ny kosz ta mi opra co wań po -
nie sio nych przez wo je wo dę.

- Na ro do wy Pro gram Prze bu do wy Dróg Lo -
kal nych 2011-2015 i in for ma cja o no wej
edy cji pro gra mu po ro ku 2015.

- Wy bra ne ele men ty po mo cy spo łecz nej
i opie ki zdro wot nej, m.in. po moc spo łecz -
na, pie cza za stęp cza, prze moc w ro dzi nie,
ma py po trzeb zdro wot nych.

22.01.2015
• Udział w spo tka niu wój tów i bur mi strzów w sej -

mie w War sza wie. Ju bi le usz 25-le cia Od ro dzo ne -
go Sa mo rzą du Te ry to rial ne go, przy go to wa nie
do Zgro ma dze nia Ogól ne go Związ ku Gmin.
23.01.2015

• Pod su mo wa nie ba dań UO do ty czą cych re wi ta li -
za cji mia sta.

• Wi zy ta i zło że nie ży czeń ju bi la to wi, p. Ed mun do -
wi Bo ro wi czo wi, z oka zji 90 rocz ni cy uro dzin.

• Spo tka nie z pro ku ren tem fir my Ma ia. Bu do wa ka -
na li za cji. Przy stą pie nie do pro gra mu usu wa nia
azbe stu.
25.01.2015

• Wi zy ta w do mu kul tu ry w Gra czach. Obej rze nie
przed sta wie nia w wy ko na niu te atru z PSP Ro gi.
26.01.2015

• Spo tka nie z re dak to rem No wej Ga ze ty.
• Spo tka nie z re dak to rem Ga ze ty Sa mo rzą do wej.
• Spo tka nie z przed sta wi cie la mi Uni wer sy te -

tu III Wie ku w spra wie przy stą pie nia do pro -
gra mu ASOS.

• Spo tka nie z przed sta wi ciel ka mi PZU.
27.01.2015

• Spo tka nie z p. Jac kiem Wa la sem w spra wie re -
zy gna cji ze spra wo wa nia funk cji soł ty sa wsi
Gra cze.
28.01.2015

• Spo tka nie z p. dy rek to rem ZGKiM w Nie mo dli nie.
• Spo tka nie z p. dy rek tor OK w Nie mo dli nie.
• Spo tka nie z przed się bior cą p. Ka zi mie rzem Sku -

ra to wi czem.
• Spo tka nie z p. Ka ta rzy ną Jusz czy szyn w spra wie

omó wie nia i usta le nia wa run ków pra cy po roz -
strzy gnię ciu na bo ru na sta no wi sko in spek to ra
Wy dzia łu GOR w UM w Nie mo dli nie.
29.01.2015

• Spo tka nie z p. Ma riu szem Niec ka rzem.
• Spo tka nie z p. Alek san drem Jusz czy kiem w spra -

wie omó wie nia i usta le nia wa run ków pra cy
w związ ku z po wo ła niem na sta no wi sko wi ce bur -
mi strza.
30.01.2015

• Wi zy ta i zło że nie ży czeń ju bi lat ce, p. Wik to rii
Wnęk, z oka zji 100 rocz ni cy uro dzin.

• Spo tka nie z przed sta wi cie la mi SLD.
31.01.2015

• Pod su mo wa nie II Tur nie ju Tramp ka rzy o Pu char
Bur mi strza Nie mo dli na. Wrę cze nie pu cha rów i dy -
plo mów.
02.02.2015

• Na ra da z na czel ni ka mi wy dzia łów i dy rek to ra mi
jed no stek or ga ni za cyj nych.
03.02.2015

• Spo tka nie z dy rek to rem Za rzą du Dróg Wo je wódz -
kich, p. Bog da nem Po li wo dą, w spra wie prze bu -
do wy dro gi wo je wódz kiej nr 405.

• Wy wiad dla Ra dia Park.
• Spo tka nie z p. dy rek to rem OSiR oraz przed sta wi -

cie la mi Klu bu Spor to we go „So kół”.
• Udział w spo tka niu au tor skim ks. An drze ja Ha ni -

cha w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie.

04.02.2015
• Spo tka nie z p. Woj cie chem Pasz kow skim, pro jek -

tan tem przed szko la. Ode bra nie do ku men ta cji.
• Spo tka nie z me ce nas Bar ba rą Zwie rze wicz w spra -

wie bez płat nych usług praw nych dla miesz kań ców.
05.02.2015

• Spo tka nie z przed się bior cą, p. Hen ry kiem Stęp -
niem – wła ści cie lem fir my trans por to wej Mar kam.

• Na ra da z dy rek to ra mi szkół i przed szko li.
• Spo tka nie z p. Mar kiem Kę dzier skim.
• Spo tka nie z dy rek to rem GDDKiA w Opo lu, p. An -

drze jem Ka łuż nym, w spra wie bu do wy ob wod ni -
cy Nie mo dli na, w spra wie tzw. „le wo skrę tu”
do Net to, w spra wie na pra wy prze jaz du ko le jo -
we go oraz w spra wie przy stan ków przy dro dze
kra jo wej nr 46.
06.02.2015

• Spo tka nie z p. Pio trem Ru dy szy nem, przed sta wi -
cie lem fir my W4e.

• Spo tka nie z p. soł tys Ja czo wic.
07.02.2015

• Udział w roz po czę ciu za ba wy do cho do wej or ga -
ni zo wa nej przez ro dzi ców PSP nr 1.
09.02.2015

• Spo tka nie z p. Ma riu szem Świąt kiem.
• Spo tka nie z p. soł ty sem Wy dro wic.
• Wi zy ta i zło że nie ży czeń ju bi lat ce, p. Ha li nie Su -

chiń skiej, z oka zji 91 rocz ni cy uro dzin.
10.02.2015

• Udział w spo tka niu pod su mo wu ją cym dzia łal ność
TZD WODR w Do brze niu Wiel kim.

• Udział w spo tka niu or ga ni zo wa nym przez wo je -
wo dę opol skie go, do ty czą cym rzą do we go pro -
gra mu wspar cia dla gmin w bu do wie miesz kań
so cjal nych i ko mu nal nych.
11.02.2015

• Spo tka nie z p. dy rek tor PP nr 2 w Nie mo dli nie.
• Spo tka nie z p. A. Miś tą.

12.02.2015
• Udział w se mi na rium dla pre zy den tów, wój tów,

bur mi strzów or ga ni zo wa nym przez RIO.
- Uwa gi prak tycz ne na po czą tek ka den cji.
- Nie pra wi dło wo ści uchwał z punk tu wi dze nia RIO.
- Za dłu że nie JST.
- Spe cy fi ka WPF za gro że nia w re ali za cji.
- Spo tka nie z Rzecz ni kiem Dys cy pli ny Fi nan sów
Pu blicz nych.

• Udział w wal nym ze bra niu człon ków Part ner stwa
Bo rów Nie mo dliń skich.
13.02.2015

• Udział w ze bra niu spra woz daw czym OSP Gro -
dziec.

• Obej rze nie przed sta wie nia „Kan dy dat ki na żo -
nę” w wy ko na niu gru py te atral nej se nio rów
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie i Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku.
14.02.2015

• Otwar cie Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go Ama to rów.

(ciąg dalszy na str. 2)
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Sza now ni Pań stwo,
Miesz kań cy Mia sta
i Gmi ny Nie mo dlin

Z przy kro ścią in for mu ję, że po -
cząw szy od mar ca 2015 r. zo sta ły cza -
so wo wstrzy ma ne nie od płat ne po ra -
dy praw ne dla miesz kań ców gmi ny
Nie mo dlin. Jest to uwa run ko wa ne
kwe stia mi or ga ni za cyj ny mi nie za leż -
ny mi od bur mi strza Nie mo dli na, zwią -
za ny mi ze zmia ną for my i cha rak te ru
praw ne go pro po no wa nej usłu gi. 

Jed no cze śnie, ze wzglę du na du że za in te re so -
wa nie pro jek tem ze stro ny miesz kań ców, in for mu ję,
iż po szu ku ję sto sow nych roz wią zań praw nych, któ -
re umoż li wią jak naj szyb sze wzno wie nie nie od płat -
ne go po rad nic twa praw ne go na te re nie gmi ny.

Zapo wsta łe utrud nie nia bar dzo Pań stwa prze -
pra szam.

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

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

STOP wio sen ne mu
wy pa la niu traw

Wio sną Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol nic twa po raz ko lej ny prze -
pro wa dzi ogól no pol ską kam pa nię wy mie -
rzo ną prze ciw ko wy pa la niu su chych traw.
Agen cja bę dzie ape lo wać do miesz kań ców
ob sza rów wiej skich, ale i tak że do ca łej
opi nii pu blicz nej, o za prze sta nie te go za -
bój cze go pro ce de ru.

Wy pa la nie traw jest czy nem za bro nio nym przez
pra wo. Jest to tak że je den z naj bar dziej bru tal nych
spo so bów nisz cze nia śro do wi ska. Wbrew utar tym
po glą dom funk cjo nu ją cym w świa do mo ści spo łecz -
nej, wy pa la nie nie da je żad nych ko rzy ści, a wręcz
prze ciw nie – przy no si wy łącz nie szko dy dla przy ro -
dy, jak i sa me go czło wie ka. Naj strasz niej sze jest to,
że co ro ku w ta kich po ża rach gi ną lu dzie – naj czę -
ściej sa mi pod pa la cze. Bez po śred nią przy czy ną zgo -
nu by wa za wał ser ca lub udar ter micz ny. Ty sią ce po -
ża rów w ska li kra ju to tak że wy rzu ca nie do at mos fe ry
dzie siąt ków ton tlen ku wę gla oraz in nych nie bez -
piecz nych związ ków che micz nych. To też spra wia, iż
co ro ku po gar sza się stan zdro wia spo łe czeń stwa
oraz zmniej sza prze cięt na dłu gość ży cia Po la ków. 

Każ dy po żar to tak że gi gan tycz ne kosz ty spo -
łecz ne i fi nan so we. Każ dy wy jazd za stę pu stra ży po -
żar nej kosz tu je co naj mniej kil ka set zło tych. W ska li

kra ju te kosz ty idą w mi lio ny zło tych. Wszyst kie te wy -
dat ki po kry wa ne są z bu dże tu pań stwa, czy li w osta -
tecz nym roz ra chun ku z kie sze ni każ de go po dat ni ka.
Kwo ty, któ re wy dat ku je my na wal kę z wy pa la niem
traw w ja kimś sen sie „idą z dy mem”, a moż na je by
by ło zu żyt ko wać choć by na za kup sprzę tu dla stra ży
po żar nej, ka re tek po go to wia, czy po pro stu na lep szy
sprzęt dla szpi ta li i przy chod ni zdro wia.

Za wy pa le nie traw gro żą też ka ry na kła da ne
przez po li cję czy są dy. Mo gą one wy ni kać z ła ma -
nia np. usta wy z 16 paź dzier ni ka 1991 r. o ochro -
nie przy ro dy, w któ rej art. 45 brzmi: „za bra nia się
wy pa la nia ro ślin no ści na łą kach, pa stwi skach, nie -
użyt kach, ro wach, pa sach przy droż nych, szla kach
ko le jo wych lub w stre fie ocze re tów i trzcin”. A z ko -
lei art. 59. mó wi, że „kto wy pa la ro ślin ność na łą -
kach, pa stwi skach, nie użyt kach, ro wach, pa stwi -
skach, pa sach przy droż nych, szla kach kle jo wych,
w stre fie ocze re tów lub trzcin, pod le ga ka rze aresz -
tu lub grzyw ny”.

Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic -
twa prze strze ga wszyst kich rol ni ków i in nych miesz -
kań ców ob sza rów wiej skich przed po waż nym za gro -
że nia mi wy ni ka ją cym z wy pa la nia traw. Ape lu je
o roz są dek i za sta no wie nie się nad tym, że wznie -
ca jąc ogień, na ra ża się ży cie swo je i in nych, do pro -
wa dza do nie szczęść i szkód oraz na ra ża na ka ry!

Wię cej na stro nie www.far mer.pl
In spek tor GCZK UM w Nie mo dli nie

Z. Ro mań czu kie wicz

Za po wie dzi Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie

• Fe sti wal ani ma cji dla dzie ci – nie -
dzie la 12 kwiet nia, se an se o godz. 14.00
i 15.30. Wstęp wol ny.

W ośrod ku kul tu ry od bę dą się fe sti wa lo -
we pro jek cje ani ma cji dla dzie ci w ra -
mach III Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Pol skiej
Ani ma cji „O!PLA” 2015. Za pra sza my w nie -
dzie lę 12 kwiet nia na dwa blo ki pro jek cji:

– godz. 14.00 dzie ci przed szkol ne
(60 mi nut)

– godz. 15.30 dzie ci wcze snosz kol ne
(70 mi nut)

• Kon cert Ka ta rzy ny Gro niec – 15
ma ja, godz. 19.00. Bi le ty w ce nie 25 zł.

W ra mach XI Ogól no pol skie go Kon kurs
na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej
OCEANY wy stą pi Ka ta rzy na Gro niec z ze spo-
łem w kon cer cie „Zoo z pio sen ka mi Agniesz ki
Osiec kiej”. Bi le ty do na by cia w ośrod ku kul tu ry
w ce nie 25 zł. Za pra sza my.

• Wy stęp ka ba re tu PARANIENOR-
MALNI – 27 czerw ca, godz. 18.00. Bi le-
ty w ce nie 60 zł.

Przy łącz się do ak cji i gło suj na „Nie -
po wta rzal ne Po dwór ko Ni vea” dla gmi ny
Nie mo dlin. W ra mach tej ak cji na te re nie
ca łej Pol ski po wsta nie 40 ta kich po dwó -
rek. Bę dą to ro dzin ne miej sca za ba wa,
w któ rych dzie ci i ro dzi ca bę dą mo gli
wspól nie spę dzić czas w ak tyw ny spo sób.

W gmi nie Nie mo dlin, tj. w Nie mo dli nie przy uli -
cy 700-le cia Nie mo dli na oraz w Gra czach przy ul. XXX-
le cia PRL ma ją szan sę po wstać ta kie po dwór ka. 

Za sa dy są pro ste. Aby wy grać, trze ba
gło so wać!

Od 1 kwiet nia do 31 ma ja 2015 ro ku mo że my
gło so wać za po śred nic twem stro ny in ter ne to wej

www.ni vea.pl/pod wor ko. Co dzien nie moż na od dać
je den głos. Dla nas to kil ka na ście se kund pra cy
dzien nie, dla na szych naj młod szych miesz kań ców
go dzi ny peł ne ra do snej za ba wy na wy jąt ko wym „Po -
dwór ku Ni vea”.

Dy rek tor ZEFO
Mał go rza ta Ko cha nek
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16.02.2015
• Wi zy ta i zło że nie ży czeń ju bi lat ce, p. Ja ni nie Fran -

kow skiej, z oka zji 94 rocz ni cy uro dzin.
• Wi zy ta i zło że nie ży czeń ju bi lat ce, p. Wła dy sła wie

Ni tar skiej, z oka zji 93 rocz ni cy uro dzin.
• Spo tka nie z mar szał kiem, p. To ma szem Ko stu -

siem, wi ce sta ro stą po wia tu opol skie go, p. Le onar -
dą Pło szaj oraz przed sta wi cie la mi PO.
17.02.2015

• Udział w za kre sie za rzą dza nia kry zy so we go w Opo lu.
• Spo tka nie z miej sko –gmin ną or ga ni za cją PSL

w Nie mo dli nie.
18.02.2015

• Spo tka nie z przed sta wi cie la mi Uni wer sy te tu Trze -
cie go Wie ku.

• Spo tka nie z p. re dak tor No wej Ga ze ty.
• Spo tka nie z p. soł tys Sa dów.
• Spo tka nie z p. dy rek tor PP w Gra czach.
• Spo tka nie z eme ry to wa nym pra cow ni kiem, p. Wa -

le ria nem Ka liń skim.
19.02.2015

• Udział w spo tka niu szko le nio wym dla człon ków
Aglo me ra cji Opol skiej.

• Spo tka nie z p. dy rek to rem PG w Gra czach.
21.02.2015

• Otwar cie Mi strzostw Opolsz czy zny Sa mo rzą dow -
ców w Fut sa lu. Wrę cze nie pu cha rów i dy plo mów.
23.02.2015

• Spo tka nie z p. pre ze sem Zbi gnie wem Ko ster kie -
wi czem.

• Wi zy ta w ZOL pod ką tem przy stą pie nia do pro -
jek tu „Se nior – Wi gor”.

• Spo tka nie w spra wie pro ble mów z ka na li za cją
w Go ście jo wi cach Ma łych.

• Udział w po sie dze niu Ko mi sji Re wi zyj nej.
• Udział w spo tka niu klu bów spor to wych dzia ła ją -

cych na te re nie gmi ny.
24.02.2015

• Spo tka nie z p. Ma ria nem Ko siń skim – ani ma to -
rem kul tu ry.

• 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.
• Spo tka nie z p. soł tys wsi Ja ku bo wi ce.
• Spo tka nie z p. soł tys wsi Go ście jo wi ce.

27.02.2015
• Spo tka nie z przed sta wi cie la mi In sty tu tu Part ner -

stwa Pu blicz no -Pry wat ne go z Po zna nia oraz
przed sta wi cie la mi ob słu gi do rad czej Fun du szy
UE PPP In ge nis.

• Uczest nic two w Wal nym Ze bra niu Aglo me ra cji
Opol skiej.
02.03.2015

• Na ra da z na czel ni ka mi wy dzia łów UM.
• Spo tka nie z przed sta wi cie la mi fir my REMONDIS

(or ga ni za cja pra cy PSZOK-u, pro ble my z wy wo -
zem nie czy sto ści sta łych, se gre ga cja od pa dów).

• Spo tka nie z p. soł ty sem wsi Rosz ko wi ce.
• Spo tka nie z p. soł ty sem wsi Ro gi.

03.03.2015
• Spo tka nie z p. Pio trem So czyń skim, pre ze sem

WFOŚiGW na te mat po życz ki zwią za nej z roz po -
czę ciem in we sty cji pn. „Ka na li za cja Etap VII”.

• Spo tka nie z pa nem mec. An drze jem Dą brow skim
w związ ku z pro ble ma mi dot. przy łą czy wod nych
na te re nie spół dziel ni miesz ka nio wej w Gra czach.

• Spo tka nie z p. dy rek tor Ka ta rzy ną Pa szu lą na te -
mat or ga ni za cji im prez OK.

• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -
łec kiej w Rosz ko wi cach.

• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -
łec kiej w Ro gach.

04.03.2015
• Spo tka nie z p. soł tys wsi Ra do szo wi ce.
• Udział w uro czy sto ści zwią za nej z kon kur sem po -

ezji M. Ma ku cha w OK.
• Spo tka nie z p. dr. Ro ma nem Ka ba row skim na te -

mat współ pra cy w za kre sie usług me dycz nych.
• Spo tka nie z p. soł tys wsi Gro dziec.
• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -

łec kiej w Sa dach.
• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -

łec kiej w Wy dro wi cach.
05.03.2015

• Wi zy ta w świe tli cy wiej skiej w Ra do szo wi cach.
• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -

łec kiej w Ja ku bo wi cach.
• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -

łec kiej w Gra bi nie.
07.03.2015

• Udział w Fi na le Tur nie jów Mło dzie ży Szkół Pod -
sta wo wych i Gim na zjum – wrę cze nie na gród.

• Udział wze bra niu spra woz daw czym ZOSP wGra czach.
08.03.2015

• Udział w pod su mo wa niu Ha lo wej Li gi Pił ki Noż -
nej – wrę cze nie na gród.

• Udział w Nie dziel nej Lo ży Ra dio wej.
10.03.2015

• Spo tka nie zp. Ry szar dem Szcze pan kie wi czem – przed -
sta wi cie lem fir my TAURON.

• Udział w kon fe ren cji „Współ dzia ła nie mię dzy sek -
to ro we szan sa na roz wój spo łe czeń stwa oby wa -
tel skie go”.

• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -
łec kiej w So snów ce.

• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -
łec kiej w Go ście jo wi cach.
11.03.2015

• Spo tka nie z przed sta wi cie la mi OSP, p. Sta ni sła -
wem Płon ką oraz p. Krzysz to fem Piąt kiem.

• Spo tka nie z p. Raj mun dem Mil le rem, po słem
na Sejm RP w spra wie ob wod ni cy Nie mo dli na.

• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -
łec kiej w Mi cha łów ku.

• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -
łec kiej w Grodź cu.
12.03.2015

• Spo tka nie z p. Raj mun dem Woc ką.
• Spo tka nie z p. dy rek tor PCK Da nu tą Pi lip czuk.
• Udział w uro czy sto ści pod pi sa nia po ro zu mie nia

Aglo me ra cji Opol skiej.
13.03.2015

• Spo tka nie z p. Łu ka szem Pa ła szem – przed sta wi -
cie lem PZW.

• Wi zy ta i zło że nie ży czeń ju bi lat ce, p. Sta ni sła wie
Kuz drow skiej, z oka zji 93 rocz ni cy uro dzin.
14.03.2015

• Udział w uro czy sto ści od da nia do użyt ku re mi zy
stra żac kiej OSP w Gosz czo wi cach.
16.03. 2015

• Spo tka nie z przed sta wi cie la mi miesz kań ców wsi
Ja czo wi ce w spra wie pro te stu w związ ku z bu do -
wą fer my dro biu.

• Spo tka nie z p. dr. Ja nem Bon da ru kiem z Głów ne -
go In sty tu tu Gór nic twa.

• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -
łec kiej w Lip nie.
17.03.2015

• Udział w ob cho dach 70 rocz ni cy wy zwo le nia obo -
zu je niec kie go w Łam bi no wi cach. 

• Spo tka nie z przed sta wi cie la mi Klu bu Spor to we -
go „So ko lik”.

• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -
łec kiej w Rzę dzi wo jo wi cach.
18.03.2015

• Spo tka nie z Pau li ną Żmu dą.

• Spo tka nie z p. Pe trem Pro ha ską – za stęp cą bur -
mi strza Je se ni ka.

• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -
łec kiej w Sar nach Wiel kich.

• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -
łec kiej w Gra czach.
19.03.2015

• Pod pi sa nie anek su do umo wy w ra mach pro gra -
mu „Zrów no wa żo ny roz wój sek to ra ry bo łów stwa
i nad brzeż nych ob sza rów ry bac kich 2007 – 2013”
w UM w Opo lu.

• Udział w na ra dzie dy rek to rów pla có wek oświa to -
wych.

• Spo tka nie z p. dy rek to rem Krzysz to fem Ku bia -
kiem.

• Wi zy ta w PP nr 1 w Nie mo dli nie.
• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -

łec kiej w Tłu sto rę bach.
• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -

łec kiej w Kra snej Gó rze.
20.03.2015

• Spo tka nie z przed sta wi cie lem spół ki In ter Bro ker.
• Udział w kon fe ren cji dot. wspar cia ob sza rów wiej -

skich ze środ ków PROW 2014 – 2020
21.03.2015

• Udział w ze bra niu spra woz daw czym OSP Gra -
cze.
23.03.2015

• Spo tka nie z p. Ewą Bud nik na te mat roz wią zań
do ty czą cych sto łó wek szkol nych.

• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -
łec kiej w Ra do szo wi cach.
24.03.2015

• 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.
• Spo tka nie z p. dyr. Ada mem Pięt ką.
• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -

łec kiej w Ma gnu szo wi cach.
25.03.2015

• Spo tka nie z p. Ka ta rzy ną Woź niak – w spra wie
pro gra mu te le opie ki.

• Udział w po sie dze niu Ko mi sji Re wi zyj nej.
• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -

łec kiej w Pio tro wej.
26.03.2015

• Udział w se sji ra dy miej skiej w Nie mo dli nie.
• Udział w ze bra niu wy bor czym soł ty sa i ra dy so -

łec kiej w Mo le sto wi cach.

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.

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 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 dział ki nr 168/5 o po wierzch -
ni 0,24 ha oraz dział ki nr 138/4 o po -
wierzch ni 0,25 ha poł. w Ja czo wi cach,

• w try bie bez prze tar go wym na okres do 3
lat część dział ki nr 32/2 o po wierzch -
ni 1,20 ha poł. w Mo le sto wi cach.

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

Zbiór ka od pa dów
wiel ko ga ba ry to wych

In for mu je my, że w dniach:
– 28 kwiet nia 2015 r. (wto rek)

na te re nie mia sta Nie mo dli na,
– 29 kwiet nia 2015 r. (śro da)

z te re nu so łectw gmi ny Nie mo dlin,
fir ma REMONDIS Gli wi ce Sp. z o.o.

do ko na nie od płat ne go od bio ru od pa -
dów wiel ko ga ba ry to wych (z wy jąt kiem
opon i ram okien nych z szy ba mi) oraz
zu ży te go sprzę tu elek trycz ne go i elek -
tro nicz ne go. 

W związ ku z po wyż szym, pro si my
miesz kań ców gmi ny Nie mo dlin o wy sta wie -
nie w przed dzień wy zna czo nych po wy żej
ter mi nów, ww. od pa dów w ob rę bie usta -
wio nych przy bu dyn kach po jem ni ków do wy -
wo zu nie czy sto ści ko mu nal nych w ta ki spo -
sób, aby by ły one wi docz ne, nie utrud nia ły
ko mu ni ka cji i by ły ła twe do za ła dun ku.

Na stęp na zbiór ka od bę dzie
się je sie nią.

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

W dniu 25 lu te go 2015 r. od by ła
się VII 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 VII/22/15 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 25 lu te go 2015 ro ku w spra wie
zmian bu dże tu gmi ny Nie mo dlin na rok 2015.

Uchwa la nr VII/23/15 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 25 lu te go 2015 ro ku zmie nia ją ca
uchwa łę w spra wie przy stą pie nia do Sto wa rzy sze -
nia Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich, dzia ła ją ce -
go ja ko Lo kal na Gru pa Dzia ła nia.

Uchwa ła nr VII/24/15 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 25 lu te go 2015 ro ku zmie nia ją ca
uchwa łę w spra wie przy stą pie nia gmi ny Nie mo dlin
do Sto wa rzy sze nia Lo kal na Gru pa Ry bac ka „Opolsz -
czy zna”.

Uchwa ła nr VII/25/15 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 25 lu te go 2015 ro ku w spra wie po -
wo ła nia Ra dy Spo łecz nej Sa mo rzą do we go Ze spo łu
Opie ki Zdro wot nej w Nie mo dli nie.

Uchwa la nr VII/26/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 25 lu te go 2015 ro ku w spra -
wie wy bo ru me to dy usta le nia opła ty za go spo da -
ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi oraz usta le nia
staw ki tej opła ty.

Uchwa ła nr VII/27/15 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 25 lu te go 2015 ro ku 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.

Uchwa ła nr VII/28/15 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 25 lu te go 2015 ro ku w spra wie
prze ję cia za dań pu blicz nych z za kre su za rzą dza nia
przy stan ka mi ko mu ni ka cyj ny mi zlo ka li zo wa ny mi
przy dro gach po wia to wych i kra jo wych bę dą cych
w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych gmi ny Nie mo dlin.

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

W dniu 26 mar ca 2015 r. od by ła
się VIII 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 VIII/29/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2015 ro ku w spra -
wie wy ra że nia zgo dy na za war cie przez gmi nę Nie -
mo dlin z po wia tem opol skim po ro zu mie nia w ce lu
re ali za cji za da nia pod na zwą: „Od bu do wa dro gi
po wia to wej nr 1184 O Stro szo wi ce -Sar ny Ma łe -Gra -
cze -Gó ra -Ro gi w miej sco wo ści Gra cze”.

Uchwa ła nr VIII/30/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2015 ro ku w spra -
wie przy stą pie nia do opra co wa nia „Stra te gii Roz -
wo ju Gmi ny Nie mo dlin na la ta 2015-2025”.

Uchwa ła nr VIII/31/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2015 ro ku w spra -
wie przy stą pie nia do Sto wa rzy sze nia Gmin Pol skich
Eu ro re gio nu Pra dziad ja ko czło nek zwy czaj ny.

Uchwa ła nr VIII/32/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2015 ro ku w spra -
wie Pro gra mu opie ki nad zwie rzę ta mi bez dom ny mi
oraz za po bie ga nia bez dom no ści zwie rząt na te re -
nie gmi ny Nie mo dlin.

Uchwa ła nr VIII/33/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2015 ro ku w spra -
wie zmia ny uchwa ły do ty czą cej uchwa le nia „Pro -
gra mu współ pra cy gmi ny Nie mo dlin z or ga ni za cja -
mi po za rzą do wy mi oraz in ny mi pod mio ta mi
pro wa dzą cy mi dzia łal ność po żyt ku pu blicz ne go
na rok 2015”.

Uchwa ła nr VIII/34/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2015 ro ku
w spra wie zmia ny uchwa ły do ty czą cej uchwa le -
nia Gmin ne go Pro gra mu Pro fi lak ty ki i Roz wią zy -
wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych na 2015 rok
i Gmin ne go Pro gra mu Prze ciw dzia ła nia Nar ko -
ma nii na 2015 rok.

Uchwa ła nr VIII/35/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2015 ro ku w spra -
wie po wo ła nia Ra dy Spor tu Gmi ny Nie mo dlin.

Uchwa ła nr VIII/36/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2015 ro ku w spra -
wie zmia ny wie lo let niej pro gno zy fi nan so wej.

Uchwa ła nr VIII/37/15 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2015 ro ku w spra -
wie zmian bu dże tu gmi ny Nie mo dlin na rok 2015.

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

Se sje Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie
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