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Sprawozdanie burmistrz Niemodlina z działalności 
międzysesyjnej w okresie od 21 stycznia do 24 marca 2016 r.

21.01.2016
•  Spotkanie z p. Elżbietą Woźniak, zastępcą dy-

rektor Zespołu Szkół im. B. Chrobrego w Nie-
modlinie, w sprawie udostępniania sali gimna-
stycznej na potrzeby „Trampkarzy” MKS „Sokół” 
oraz w sprawie potrzeb w zakresie budowy bo-
iska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół.

•  Udział w naradzie z dyrektorami placówek 
oświatowych.

•  Udział w wernisażu wystawy graficznej Micha-
ła Krawca „P. Krawca sitoszycie” w OK w Nie-
modlinie.
22.01.2016

•  Spotkanie z p. Pawłem Grabowskim, posłem na 
Sejm RP, w sprawie budowy obwodnicy Niemo-
dlina.
25.01.2016

•  Udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych.

•  Spotkanie z p. Tomaszem Kostusiem, posłem na 
sejm, w sprawie organizacji biura poselskiego 
na terenie Niemodlina oraz w sprawie budowy 
obwodnicy miasta.

•  Spotkanie z przedstawicielami firmy Mieszko 
Biomasa w Graczach, w obecności p. Agnieszki 
Handzlik - sołtys wsi Gracze, Katarzyny Kaliciak 
i Krzysztofa Trzmielewskiego - radnych RM, na 
terenie zakładu w Graczach.

•  Udział w spotkaniu Rady Sportu.
26.01.2016

•  Spotkanie z p. Adamem Machalskim, wicepre-
zesem Zakładów Piwowarskich w Głubczycach, 
w sprawie planów dot. zagospodarowania tere-
nu po byłym browarze oraz w sprawie pozyska-
nia budynku na potrzeby mieszkaniowe.
27.01.2016

•  Udział w walnym zebraniu Aglomeracji Opol-
skiej.
29.01.2016 

•  Spotkanie z p. Henrykiem Lakwą, starostą Po-
wiatu Opolskiego, w sprawie inwestycji na te-
renie gminy Niemodlin oraz udostępniania sali 
sportowej przy Zespole Szkół w Niemodlinie na 
potrzeby MKS „Sokół”.
31.01.2016

•  Otwarcie VI edycji Turnieju Tenisa Stołowego 
o Puchar Burmistrza Niemodlina.
01.02.2016

•  Spotkanie z przedstawicielami OSP z Graczy 
w sprawie zakupu samochodu strażackiego na 
potrzeby OSP.
02.02.2016

•  Spotkanie z p. Anną Wolak w sprawie dotyczą-
cej złożenia wniosku o dofinansowanie budowy 
drogi osiedlowej w Wydrowicach.

•  Spotkanie z p. Romanem Kabarowskim w spra-
wach dotyczących służby zdrowia na terenie 
gminy.

•  Udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów z te-
renu powiatu opolskiego ze starostą Henry-
kiem Lakwą.

•  Spotkanie z p. Andrzejem Kałużnym, dyrekto-
rem GDDKiA w Opolu, w sprawie budowy ob-
wodnicy oraz w sprawie lokalizacji znaków na 
autostradzie oraz na drodze krajowej nr 46.

•  Spotkanie z p. Jackiem Dziatkiewiczem, dyrek-
torem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, 
w sprawie planowanych inwestycji drogowych 
na terenie gminy Niemodlin.
03.02.2016

•  Spotkanie z p. Teresą Adamczyk, dyr. SZOL 
w Niemodlinie.
04.02.2016

•  Spotkanie z p. Przemysławem Łyszczarczykiem, 
w sprawie budynku przy Alei Wolności 7.

•  Udział w spotkaniu z radnymi RM i komendan-
tem policji w Niemodlinie na temat mapy bez-
pieczeństwa.
05.02.2016

•  Spotkanie z p. Wojciechem Oleandrem – przed-
stawicielem firmy Netkoncept, w sprawie oferty 
programowej.
06.02.2016

•  Udział w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Opolskiej 17 w związku z występujący-
mi problemami.
08.02.2016

•  Spotkanie z p. Sławomirem Otrębą, współwła-
ścicielem firmy Kop-Bud, w sprawie należytego 
utrzymania dróg i chodników w okresie zimo-
wym.
10.02.2016

•  Spotkanie z radą sołecką w Sarnach Wielkich 
w związku z planami remontowymi świetlicy 
wiejskiej.
11.02.2016

•  Spotkanie z p. Andrzejem Bułą, Marszałkiem 
Województwa Opolskiego, w sprawie budowy 
obwodnicy Niemodlina i drogi wojewódzkiej nr 
405.
12.02.2016

•  Spotkanie z p. Elżbietą Stolarczuk – prezesem 
stowarzyszenia Niemodliński Klub Ekologiczny.
15.02.2016

•  Wizyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Janinie 
Frankowskiej (lat 92).

•  Spotkanie z p. Tadeuszem Lasotą w sprawie 
problemów z wysypywaniem odpadów przez 
użytkowników ogródków działkowych.

•  Spotkanie z p. Józefą Górską, zarządcą Wspól-
noty Mieszkaniowej przy ul. Opolskiej 17, oraz 
p. Grzegorzem Zawałką, radnym i leśniczym, 
w sprawie szkód wyrządzanych przez dziki.
16.02.2016

•  Udział w podsumowaniu działalności TZD oddz. 
w Opolu za rok 2015 z udziałem rolników, które 
odbyło się w Rzędowie.

17.02.2016
•  Spotkanie z p. Johannem Borowitzą w sprawie 

funkcjonowania firmy.
•  Udział w konferencji regionalnej organizowa-

nej przez Marszałka Województwa Opolskiego, 
Andrzeja Bułę, na temat „Zagadnienia społecz-
ne i komunalne w środkach europejskich na 
lata 2014 – 2020 w ujęciu obszarów wsparcia 
i oddziaływania w regionie”.
18.02.2016

•  Spotkanie z wójtami, burmistrzami powiatu 
opolskiego w sprawie pomniejszenia powiatu.

•  Udział w konferencji organizowanej przez woje-
wodę opolskiego.

•  Spotkanie z przedstawicielami OSP z Krasnej 
Góry w związku z obchodami 70 – lecia istnie-
nia OSP oraz uroczystością wręczenia sztanda-
ru.
19.02.2016

•  Spotkanie z p. Kordianem Kolbiarzem, burmi-
strzem Nysy, w sprawie schroniska dla zwierząt 
w Konradowej. Wizytowanie schroniska.
 20.02.2016

•  Udział w uroczystościach pogrzebowych p. To-
masza Olszewskiego – pierwszego wójta Tuło-
wic.
21.02.2016

•  Podsumowanie Niemodlińskiej Ligi Futsalu. 
Wręczenie nagród i dyplomów.

•  Spotkanie w Ośrodku Kultury w Niemodlinie 
- obejrzenie sztuki „Moralność pań Dulskich” 
w wykonaniu grupy teatralnej Ośrodka Kultury 
w Niemodlinie i Uniwersytetu III Wieku.
22.02.2016

•  Spotkanie z p. Krzysztofem Bunią w sprawie 
rozbudowy pomnika na placu Obrońców Prze-
braża oraz budowy pomnika Jana Pawła II.

•  Wizja lokalna ul. Bocznej w związku z budowa-
ną kanalizacji.

•  Spotkanie z przedstawicielami NTR i DH 
w sprawie przekazania sztandaru 27 Wołyń-
skiej Dywizji Armii Krajowej.
23.02.2016

•  Spotkanie z p. Janem Duranem, prezesem sto-
warzyszenia Odnowy Wsi Gracze.

•  Otwarcie Gminnego Konkursu Recytatorskiego 
„Miłość jest wśród nas”. Wręczenie nagród i dy-
plomów w konkursie.

•  Udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecz-
nych.
24.02.2016

•  Spotkanie z pełnomocnikiem p. Johanna Boro-
witzy w sprawie funkcjonowania firmy.

•  Spotkanie z p. Krystyną Maziarz, prezes PKPS, 
w sprawie poprawy warunków lokalowych 
i przeniesienia do budynku przy ul. Wojska Pol-
skiego 3.

(ciąg dalszy na s. 2)
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25.02.2016
•  Narada z dyrektorami jednostek oświatowych.

26.02.2016
•  Udział w zebraniu sprawozdawczo–wyborczym 

OSP w Grabinie.
27.02.2016

•  Podsumowanie rozgrywek, wręczenie nagród 
i dyplomów w halowym turnieju juniorów młod-
szych w piłce nożnej o puchar burmistrz Niemo-
dlina.
29.02.2016

•  Spotkanie z p. Jackiem Walskim z AM Preda  
w celu skonsultowania analizy efektywności 
energetycznej dot. termomodernizacji OK.

•  Narada konsultacyjna w OSiR, z udziałem zarzą-
du MKS „Sokół”, w sprawie napraw gwarancyj-
nych stadionu.

•  Spotkanie z p. radnym Krzysztofem Trzmielew-
skim w związku z planowanym remontem PP 
w Graczach oraz problemów wykluczenia komu-
nikacyjnego mieszkańców wsi na terenie gminy 
Niemodlin.
01.03.2016

•  Narada konsultacyjna dot. zakresu robót w PP 
w Graczach.
02.03.2016

•  Udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych.
03.03.2016

•  Spotkanie z p. Henrykiem Lakwą, starostą Powia-
tu Opolskiego, w sprawie przyspieszenia decyzji 
dot. wycinki drzew na terenie OK oraz inwestycji 
na terenie gminy.
04.03.2016

•  Spotkanie z p. Andrzejem Miśtą w sprawie pla-
nowania rozgrywek piłkarskich MKS „Sokół” na 
terenie stadionu w Graczach.
05.03.2016

•  Udział w zebraniu sprawozdawczo–wyborczym 
ZOSP w Graczach.
07.03.2016

•  Spotkanie z p. radną Katarzyną Kaliciak w związ-
ku z problemami sołectwa Radoszowice.

•  Otwarcie spotkania konsultacyjnego w sprawie 
opracowania Programu Rewitalizacji dla Niemo-
dlina.

•  Udział w sesji Rady Powiatu Opolskiego.
08.03.2016

•  Udział w posiedzeniu zespołu doradczego ds. 
oświaty w Warszawie.
09.03.2016

•  Spotkanie z p. Katarzyną Wrzosek na temat no-
minacji gminy Niemodlin w konkursie na „Najle-
piej zarządzaną gminę”.

•  Spotkanie z p. Henrykiem i Edwardem Szmitowi-
czami na temat modernizacji oświetlenia w gmi-
nie Niemodlin.
10.03.2016

•  Udział w szkoleniu na temat zamówień publicz-
nych.

•  Podsumowanie audytu w ZGKiM. Spotkanie 
z audytorem - p. Szczepanem Podlachem.
11.03.2016

•  Spotkanie z p. Andrzejem Kałużnym, dyr. GDD-
KiA, w sprawie podpisania umowy dot. wód opa-
dowych oraz obwodnicy Niemodlina.

•  Wizyta i złożenie życzeń jubilatce - p. Stanisławie 
Kuzdrowskiej (lat 94).

•  Udział w zebraniu sprawozdawczo–wyborczym 
OSP w Grodźcu.
14.03.2016

•  Spotkanie z p. Małgorzatą Kotowską, dyr. Banku 
PKO BP w Niemodlinie, na temat oferty banku 
oraz możliwości skorzystania z dofinansowania 
przez Fundację Dobro Procentuje projektów re-
alizowanych przez jednostki gminne.

•  Udział w zebraniu wyborczym sołtysa i rady so-
łeckiej wsi Brzęczkowice.
15.03.2016

•  Udział w X Międzyszkolnym Konkursie Poezji 
Marcina Makucha „Ocalić od zapomnienia”.

•  Spotkanie robocze na terenie OSiR-u, z udziałem 
przedstawicieli MKS „Sokół” oraz wykonawców 
robót gwarancyjnych, na temat planowanych 
prac na terenie obiektu.
16.03.2016

•  Spotkanie z p. Krzysztofem Kubiakiem na temat 
spraw organizacyjnych OSiR.

•  Udział w konferencji Marszałka Województwa 
Opolskiego i OCRG na temat „Plan: Inwestor. 
Opolskie Forum Współpracy Partnerów Procesu 
Inwestycyjnego.”

•  Spotkanie z przedstawicielami firmy Schreder na 
temat oferty oświetleniowej.

•  Spotkanie z mieszkańcami Grabina. Udział 
w uroczystości podsumowania I semestru i wrę-
czenia listów pochwalnych w PSP SPSK w Gra-
binie.
17.03.2016

•  Spotkanie z przedstawicielami rodziców PSP nr 
2 w sprawie utworzenia klasy I w roku szkolnym 
2016/2017.

•  Udział w uroczystości upamiętnienia 71 roczni-
cy wyzwolenia obozu jenieckiego w Łambinowi-
cach.

•  Udział w walnym zebraniu stowarzyszenia Part-
nerstwo Borów Niemodlińskich w Prószkowie.
18.03.2016

•  Udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 
OSP w Rogach.

•  Udział w wydarzeniu czytelniczym projektu 
„Książki naszych marzeń” w OK w Niemodlinie.
19.03.2016

•  Udział w walnym zebraniu działkowców ROD 
„Złocień” na terenie OK.

•  Udział w zebraniu sprawozdawczo–wyborczym 
OSP w Krasnej Górze.
20.03.2016

•  Wręczenie nagród w Konkursie Wielkanocnym 
na terenie ZOK w Graczach.
21.03.2016

•  Udział w Międzynarodowej Konferencji Demo-
graficznej organizowanej przez Danutę Jazło-
wiecką, posłankę do Parlamentu Europejskiego.

•  Spotkanie z przedstawicielami firmy Thorn na 
temat oferty oświetleniowej.

•  Wizja lokalna w sołectwie Rogi dot. problemów 
wsi.
22.03.2016

•  Udział w zebraniu członków Aglomeracji Opol-
skiej na temat zmian w harmonogramie nabo-
rów.

•  Spotkanie z p. Łukaszem Łyszczarczykiem na te-
mat planu budowy żłobka w Niemodlinie.
23.03.2016

•  Spotkanie z przedstawicielami firmy Disano na 
temat oferty oświetleniowej.
24.03.2016

•  Spotkanie z p. Romaną Pawlińską–Chmarą.

Burmistrz Niemodlina
Dorota Koncewicz

Burmistrz Niemodlina informuje, 
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Niemodlinie znajduje się: 

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprze-
targowym:

• udział 1/12 we współużytkowaniu wieczystym działki nr 622/6 z k.m.10 oraz udział 1/12 we 
współwłasności budynku stanowiącego zespół boksów garażowych (w tym boks 12). Ww. nierucho-
mość położona jest w Niemodlinie w rejonie Alei Wolności.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego 
przetargu ustnego:

• nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Górze, oznaczona nr. działki 211/2 
z k.m.3 o pow. 1,5000 ha.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. urzędu, tel. 774606295, wew. 209.
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XXII sesja Rady Miejskiej 
w Niemodlinie

W dniu 31 marca 2016 r. odbyła się 
XXII sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie 
w kadencji 2014-2018, podczas której, 
po rozpatrzeniu projektów, podjęto nw. 
uchwały:

Uchwała Nr XXII/117/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
współdziałania z miastem Opole w zakresie obję-
cia działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych 
uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych w sta-
nie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnio-
nym w Opolu. 

Uchwała Nr XXII/118/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia „Progra-
mu współpracy gminy Niemodlin z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2016”. 

Uchwała Nr XXII/119/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 

Uchwała Nr XXII/120/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
ustalenia dla terenu gminy Niemodlin liczby punk-
tów sprzedaży napojów zawierających powyżej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miej-
scu sprzedaży. 

Uchwała Nr XXII/121/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

zasad usytuowania na terenie gminy Niemodlin 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholo-
wych. 

Uchwała Nr XXII/122/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawa-
nia i spożywania napojów alkoholowych. 

Uchwała Nr XXII/123/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
przygotowania projektu uchwały. 

Uchwała Nr XXII/124/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016-2023. 

Uchwała Nr XXII/125/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w „Planie gospodarki nisko-
emisyjnej gminy Niemodlin”. 

Uchwała Nr XXII/126/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w „Strategii Rozwoju gminy 
Niemodlin na lata 2015 – 2025”. 

Uchwała Nr XXII/127/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra 
na lata 2016-2025. 

Uchwała Nr XXII/128/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabin 
na lata 2016-2025. 

Uchwała Nr XXII/129/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gracze 
na lata 2016-2025. 

Uchwała Nr XXII/130/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipno 
na lata 2016-2025. 

Uchwała Nr XXII/131/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ma-
gnuszowice na lata 2016-2025. 

Uchwała Nr XXII/132/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
apelu dotyczącego utworzenia zasiłków wyrównaw-
czych. 

Uchwała Nr XXII/133/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere-
nie gminy Niemodlin.

Uchwała Nr XXII/134/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie. 

Uchwała Nr XXII/135/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin.

Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek 
procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własno-
ści nieruchomości. 

Uchwała Nr XXII/137/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
skargi na bezczynność burmistrz Niemodlina. 

Uchwała Nr XXII/138/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała Nr XXII/139/16 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2016. 

Pełne teksty uchwał Rady Miejskiej w wersji 
elektronicznej są dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go – www.niemodlin.pl. Można również zapoznać 
się z nimi w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miej-
skim w Niemodlinie.

Insp. GCZK UM
Z. Romańczukiewicz

Rozpoczęcie przebudowy drogi 
w Magnuszowicach

Rozpoczyna się przebudowa odcinka drogi powiatowej wraz ze skrzyżowa-
niem w Magnuszowicach. W dniu 9 marca br. odbyło się spotkanie zarządcy 
drogi, służb nadzoru, wykonawcy oraz przedstawicieli gminy Niemodlin, bur-
mistrz Doroty Koncewicz i wiceburmistrza Aleksandra Juszczyka. Na miejscu 
była także grupa radnych Rady Miejskiej w Niemodlinie. Pierwsza łopata na 
budowie wbita została zaraz po świętach. Przebudowany zostanie kilometr 
drogi powiatowej w Magnuszowicach w kierunku na Lewin Brzeski. Droga bę-
dzie poszerzona, a po lewej stronie wybudowany zostanie chodnik. Niezbędne 
będzie także wykonanie kanalizacji deszczowej, dzięki której woda z drogi bę-
dzie odprowadzona. Obecnie po deszczu na skrzyżowaniu tworzą się kałuże 
utrudniające przejście mieszkańcom. Koszt budowy drogi wyniesie ok. 2,1 mln 
zł. Gmina Niemodlin - podobnie jak w ubiegłym roku przy budowie drogi w Gra-
czach - przekazała Powiatowi Opolskiemu dotację w wysokości 200 000 zł na 
przebudowę drogi w Magnuszowicach. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnie-
niami w ruchu komunikacyjnym.

Oświetlenie ledowe na testowym 
odcinku w Niemodlinie

Na odcinku ul. Podwale w Niemodlinie zamontowanych zostało 10 sztuk 
ledowych opraw oświetleniowych. Gmina Niemodlin w bieżącym roku przygo-
towuje się do kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego na terenie całej 
gminy. Zamontowane nowoczesne oprawy pozwalają sterować natężeniem 
oświetlenia ulicznego w zależności od zadanego przedziału godzinowego lub 
bieżącej dyspozycji operatora systemu, dzięki możliwości sterowania systemem 
on-line. Na testowym odcinku zostanie sprawdzony i dostosowany scenariusz 
natężeń oświetlenia w zależności od przedziału godzinowego. Oświetlenie ledo-
we pozwala na osiągnięcie ok. 50 % oszczędności energii bez praktykowanych 
do tej pory ze względów oszczędnościowych nocnych wyłączeniach. Zmoderni-
zowany odcinek ul. Podwale będzie również pełnił funkcję edukacyjną dla dzie-
ci i młodzieży oraz funkcję szkoleniową i promocyjną nowych technologii dla 
przedstawicieli samorządów i energetyki.
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Ruszają tegoroczne remonty 
i inwestycje w sołectwach

Mieszkańcy Grodźca mogą już korzystać z no-
wej podłogi w świetlicy wiejskiej. W dniu 17 marca 
br. odbył się odbiór techniczny zadania wykona-
nego w ramach remontu świetlicy. Wykonawca 
miał za zadanie dostarczyć wykładzinę podłogową 

„tarkett” oraz jej montaż, zgodnie z technologią 
układania wykładzin podłogowych, w sali głównej 
świetlicy wiejskiej o powierzchni 116m2. Wykona-
no też renowację listwy przypodłogowej. Koszt re-
alizacji zadania wyniósł 11.500 zł, sfinansowany z 
funduszu sołeckiego. Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku wykonano także łącznik pomiędzy świetlicą i 
remizą OSP w Grodźcu. Świetlica jest odnowiona 
i bardzo dobrze wyposażona do organizacji spo-

tkań oraz wydarzeń integracyjnych dla mieszkań-
ców. W wizytacji świetlicy w Grodźcu uczestniczyli: 
burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz, sołtys 
Grodźca, Wioletta Błońska, wykonawca ostatnich 
prac remontowych oraz pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Niemodlinie. W 2016 r. sołectwa gminy 
Niemodlin mają zabezpieczoną kwotę 340 398 zł 
z funduszu sołeckiego na różnego rodzaju zadania 
bieżące oraz remonty i inwestycje.

Wnioski są przyjmowane od dnia 1 
kwietnia 2016 r. przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów 
Powstań Śląskich 37, tel. 774607945

W dniu 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie usta-
wa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz.195), 
która wprowadza w życie program „Rodzina 500+”, 
w ramach którego rodzice będą mogli otrzymywać 
świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00zł 
miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie 
od dochodu.

Kto może ubiegać się o świadczenie 
wychowawcze?

O świadczenie wychowawcze mogą ubiegać 
się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo 
opiekun prawny dziecka. Świadczenie wychowawcze 
przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 
roku życia.

Pierwszy okres, na który jest ustalane prawo 
do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 
z dniem wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 
2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r.

W przypadku gdy członek rodziny pracuje za 
granicą, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego zostanie przekazany do Marszałka 
Województwa Opolskiego celem ustalenia organu 
właściwego do jego przyznania i wypłaty.

Jak należy rozumieć pojęcie „pierwsze 
dziecko”?

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze 
dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku 
życia.

Kryterium dochodowe
W przypadku rodziny z jednym dzieckiem obo-

wiązuje kryterium dochodowe:
- przy dziecku bez orzeczonej niepełnosprawno-

ści dochód na osobę w rodzinie nie może przekra-
czać kwoty 800,00 zł netto,

- w przypadku dziecka niepełnosprawnego do-
chód na osobę nie może przekraczać 1.200,00 zł 
netto.

Dochód rodziny ustalany jest na pod-
stawie dochodów osiągniętych w 2014 r.

W związku z tym osoby, które na dzień dzisiej-
szy pobierają już zasiłek rodzinny i dodatki, składają 
jedynie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego.

Jakie dokumenty należy dołączyć do 
wniosku, jeżeli osoba nie korzysta aktual-
nie z zasiłku rodzinnego:

• akt(y) urodzenia dziecka/dzieci,
• ksero dowodu tożsamości,

• nr rachunku bankowego (nie można podawać 
kont osób trzecich),

• dokumentację potwierdzająca utratę lub uzy-
skanie dochodu, jeżeli nastąpiła zmiana w sytuacji 
dochodowej w 2014 r. lub po tym roku (jak powyżej 
omówiono),

• kserokopia wyroku prawomocnego sądu 
o wysokości zasądzonych alimentów,

• kserokopia nakazu płatniczego za 2014 r. 
w przypadku rolników,

• kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności 
lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka

• oświadczenia o dochodach nieopodatkowa-
nych (są to dochody, z których nie rozliczamy się 
z Urzędem Skarbowym np. stypendia, gospodarstwo 
rolne), dochody te wykazujemy na oświadczeniu, 
który załączamy do wniosku (wzór oświadczenia to 
załącznik do wniosku określony rozporządzeniem).

Wymagana jest kserokopia wszystkich załą-
czonych do wniosku dokumentów - oryginały należy 
posiadać celem potwierdzenia zgodności kserokopii 
z oryginałem.

Ważne informacje dla ubiegających się 
o świadczenie wychowawcze

Kwota 500,00 zł netto z tytułu świadczenia 
wychowawczego jest zwolniona od podatku docho-
dowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie 
jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wy-
chowawcze nie będzie liczone do dochodu przy 
ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin 
m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyj-
nego, świadczeń rodzinnych. W przypadku rodzin 
zastępczych i pieczy zastępczej, osoby pragnące 
ubiegać się o świadczenie objęte programem „Ro-
dzina 500+”, będą korzystać z innej formy pomocy 
niż świadczenia wychowawcze. Informacji udzielać 
na ten temat będzie Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Niemodlinie składają wyłącznie osoby zamiesz-
kujące teren gminy Niemodlin. Wniosek i załączniki 
do wniosku mogą być składane za pośrednictwem 
Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wnioski o świad-
czenie wychowawcze będzie można złożyć drogą 
elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.
gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną. 
W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną 
na portalu empatia wymagany jest profil zaufany 
lub podpis elektroniczny.

Wszelkich informacji na temat świadczenia wy-
chowawczego udziela Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 
tel. 774607945:

• w poniedziałki w godz. 7.00 do 17.00
• od wtorku do czwartku w godz. 7.00 do 15.00
• w piątki w godz. 7.00 do 13.00
Liczymy na naszych mieszkańców, ich wyrozu-

miałość, cierpliwość i pomoc w realizacji trudnego 
dla wszystkich zadania, jakim jest wypłata świad-
czeń wychowawczych.

Wypalanie traw, łąk
i nieużytków rolnych

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym za-
wsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łą-
kach i nieużytkach rolnych. Ma to związek z wypalaniem 
suchych traw i pozostałości roślinnych. Pamiętajmy, że 
pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia lu-
dzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Zagrażają 
lasom, domom mieszkalnym i zabudowaniom gospo-
darczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Stwarzają 
też niebezpieczeństwo dla podróżujących, gdyż dym 
znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić 
do groźnych wypadków i kolizji. Angażują również wiele 
zastępów ratowniczych, których pomoc może być po-
trzebna w tym samym czasie w innym miejscu, gdzie 
naprawdę zagrożone jest życie i zdrowie ludzi.

Wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych 
jest zabronione!

Ci, którzy mimo wszystko ryzykują, muszą również 
liczyć się z konsekwencjami. O tym, że postępowanie 
takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 
r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania 
się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szu-
warów”. Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, 
rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub 
szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); 
„w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również 
w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się 
działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeń-
stwo, a w szczególności:

1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do 
tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozosta-

łości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: 

Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykro-
czeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara 
aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl 
art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. 
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. 
U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto 
sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu 
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające 
postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10”.

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania 
traw włączyła się  także Unia Europejska. Założenia 
polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia 
ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi 
umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian 
w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta 
forma wsparcia unijnego zobowiązuje użytkownika 
gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. 
w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa 
z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach sys-
temów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 
170, poz. 1051 z późn. zm.).
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