
PRAWO MIEJSCOWE 

KADENCJA 2018 - 2023 
 

L.p. Uchwała Nr 
Rady Miejskiej w Niemodlinie 
z dnia 

 
w sprawie 

Ogłoszenie uchwały  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego 

 
1 

Uchwała nr II/8/18 
Z dnia 29.11.2018 r. 

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności 

Poz. 3394 
z dnia 7 grudnia 2018 r. 

2 Uchwala nr II/10/18 r. 
Z dnia 29.11.2018 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 Poz. 3451 
z dnia 12 grudnia 2018 r. 

3 Uchwała nr III/15/18 
Z dnia 20.12.2018 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Poz. 3683 
Z dnia 27 grudnia 2018 r. 

4 Uchwała nr III/18/18 
Z dnia 20.12.2018 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w 

domu" na lata 2019-2023 

Poz.3685 
Z dnia 27 grudnia 2018 r. 

5 Uchwała nr III/13/18 
Z dnia 20.12.2018 r. 

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności 

Poz. 3682 
Z dnia 27 grudnia 2018 r. 

6 Uchwała nr III/17/18 
Z dnia 20.12.2018 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

 

 

Poz. 3684 
Z dnia 27 grudnia 2018 r. 
 

7 Uchwala nr III/20/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania Poz. 3686 



Z dnia 20.12.2018 r. i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 

oświatowych, działających na terenie Gminy Niemodlin, a także 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania 

i wykorzystania 

Z dnia 27 grudnia 2018 r. 

8 Uchwała nr III/14/18 
Z dnia 20.12.2018 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących statutów sołectw Gminy Niemodlin 

Poz. 3727 
Z dnia 28 grudnia 2018 r. 

9 
 

Uchwała III/24/18 
Z dnia 20.12.2018 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 Poz. 116 
Z dnia 09 stycznia 2019 r. 

10 Uchwała nr IV/25/19 
Z dnia 07.01.2019 r. 
 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Poz.216 
Z dnia 14 stycznia 2019 r. 

 
11 
 

Uchwała nr III/12/18 
Z dnia 20.12.2018 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 Poz. 307 
Z dnia 22 stycznia 2019 r. 

 
12 
 

Uchwała nr VI/29/19 
Z dnia 31.01.2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół 

podstawowych 

Poz.638 
Z dnia 12 lutego 2019 r. 

 
13 
 

Uchwała nr VI/32/19 
Z dnia 31.01.2019 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 Poz. 662 
Z dnia 14 lutego 2019 r. 

 
14 
 

Uchwała VII/34/19 
Z dnia 25.02.2019 r. 

zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw na 

terenie Gminy Niemodlin 

Poz. 864 
Z dnia 5 marca 2019 r. 

 
15 
 

Uchwała VII/40/19 
Z dnia 25.02.2019 r. 

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie Poz. 866 
Z dnia 5 marca 2019 r. 

 
16 
 

Uchwała VIII/48/19 
Z dnia 25.03.2019 r 
 
 

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej Poz. 1177 
Z dnia 01.04.2019 r. 

17  w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Poz.1176 



Uchwała VIII/46/19 
Z dnia 25.03.2019 
 

Zdrowotnej w Niemodlinie Z dnia 01.04.2019 

 
18 
 

Uchwala VIII/49/19 
Z dnia 25.03.2019 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli 

Poz. 1178 
Z dnia 01.04.2019 

 
19 

Uchwała VIII/52/19 
Z dnia 25.03.2019 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 Poz. 1371 
Z dnia 09.04.2019 r. 

20 Uchwala IX/54/19 
Z dnia 29.04.2019 

w sprawie powierzenia uprawnień w zakresie ustalania wysokości 

cen i opłat 

Poz. 1691 
Z dnia 06.05.2019 r. 

21 Uchwała IX/53/19 
Z dnia 29.04.2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci szkół Poz. 1690 
Z dnia 06.05.2019 r. 

22 Uchwała IX/55/19 

Z dnia 29.04.2019 r. 
w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 Poz. 1808 

Z dnia 15.05.2019 r. 

23 Zarządzenie V/44/19 
Z dnia 27.03.2019 r. 

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy 

Niemodlin za 2018 r. 

Poz.1830 
Z dnia 17.05.2019 r. 

24 Uchwala nr X/56/19 
Z dnia 30.05.2019 r. 

w sprawie Statutu Gminy Niemodlin Poz. 2012 
Z dnia 10.06.2019 r. 

25 Uchwala nr X/57/19 
Z dnia 30.05.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Gminy Niemodlin 

Poz.2013 
Z dnia 10.06.2019 r. 

26 Uchwała nr X/59/19 
Z dnia 30.05.2019 r. 

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 

w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Poz.2014 
Z dnia 10.06.2019 r. 

27 Uchwała nr X/62/19 
Z dnia 30.05.2019 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego 

Poz. 2015 
Z dnia 10.06.2019 r. 



28 Uchwała nr X/61/19 
Z dnia 30.05.2019 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 Poz. 2105 
Z dnia 17.06.2019 r. 

29 Uchwała nr XI/66/19 
Z dnia 24.06.2019 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 Poz.2290 
Z dnia 04.07.2019 r. 

30 Uchwała nr XII/73/19 
Z dnia 29.07.2019 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 Poz. 2568 
Z dnia 12.08.2019 r. 

31 Uchwała nr XIII/78/19 
Z dnia 02.09.2019 r. 

w sprawie określenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli" Poz. 2829 
Z dnia 09.09.2019 r. 

32 Uchwała nr XIII/79/19 
Z dnia 02.09.2019 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 Poz. 2830 
Z dnia 09.09.2019 r. 

33 Uchwała nr XIII/76/19 
Z dnia 02.09.2019 r. 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 

jej przebiegu 

Poz. 2827 
Z dnia 09.09.2019 r. 

34 Uchwała nr XIII/78/19 
Z dnia 02.09.2019 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków 

Poz. 2828 
Z dnia 09.09.2019 r. 

 
35 

Uchwala nr XIV/83/19 
Z dnia 30.09.2019 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 Poz. 31.87 
Z dnia 08.10.2019 r. 

 
36 

Uchwała nr XV/91/19 
Z dnia 28.10.2019 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień od podatku od nieruchomości 

Poz. 3556 
Z dnia 04.11.2019 r. 

37 Uchwała nr XV/89/19 
Z dnia 28.10.2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego 

i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Poz. 3355 
Z dnia 04.11.2019 r. 



38  
Uchwał nr XV/94/19 
Z dnia 28.10.2019 

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać 

składane projekty 

Poz. 3379 
Z dnia 5.11.2019 r. 

39 Uchwała nr XV/90/19 
Z dnia 28.10.2019 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 Poz. 3399 
Z dnia 06.11.2019 r. 

 
40 

Uchwała nr XVII/97/19 

Z dnia 25.11.2019 r. 
w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 Poz. 3701 

Z dnia 03.12.2019 r. 

 
41 

Uchwała nr XVII/98/19 

Z dnia 25.11.2019 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia prowadzących miejsca całodobowe 

okresowego pobytu i mieszkaniach chronionych 

Poz. 3668 
Z dnia 02.12.2019 r. 

42 
 

Uchwała nr XVIII/100/19 
Z dnia 05.12.2019 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa Poz. 3941 
Z dnia 10.12.2019 r. 

 
43  

Uchwała nr XVIII/99/19 
Z dnia 05.12.2019  

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 Poz. 3983 
Z dnia 12.12.2019 r. 

44 Uchwała nr XIX/108/19 
Z dnia 23.122019 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Poz. 29 
Z dnia 02.01.2020 r. 

45 Uchwała nr  XIX/102/19 
Z dnia 23.12.2019 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2020 Poz. 230 
Z dnia 14.01.2020 r. 

46 Uchwala nr XX/109/20 
Z dnia 27.01.2020 

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację 

inwestycji w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji 

w gminie Niemodlin”, ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 

5.5 Ochrona powietrza 

Poz. 361 
Z dnia 30.01.2020 r. 



47 Uchwała nr XXI/112/20 
Z dnia 24.02.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Poz. 734 
Z dnia 03.03.2020 r. 

48 Uchwała nr XXI/116/20 
Z dnia 24.02.2020 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2020 Poz.757 
Z dnia 04.03.2020 r. 

49 Uchwała nr XXII/117/20 
Z dnia 24.03.2020 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin 

Poz. 1032 
Z dnia 30.03.2020 r. 

50  Uchwała nr XXII/118/20 
Z dnia 24.03.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji 

celowych na realizację inwestycji w ramach projektu pn.: 

„Ograniczenie niskiej emisji w gminie Niemodlin”, ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza 

Poz. 1033 
Z dnia 30.03.2020 r. 

51 Uchwała nr XXII/122/20 
Z dnia 24.03.2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2020 Poz. 1034 
Z dnia 30.03.2020 r. 

52 Uchwała nr XXIII/129/20 
Z dnia 18.05.2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od 

nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 

Poz. 1612 
Z dnia 02.06.2020 r. 

53 Uchwała nr XXIII/125/20 
Z dnia 18.05.2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2020 Poz. 1716 
Z dnia 10.06.2020 r. 

 
54 
 

Uchwała nr XXIV/132/20 
Z dnia 4.06.2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2020 Poz. 1717 
Z dnia 10.06.2020 r. 

55 
 

Uchwała nr XXV/144/20 
Z dnia 06.07.2020 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków 

Poz. 2019 
Z dnia 10.07.2020 



56 
 

Uchwała nr XXV/141/20 
Z dnia 06.07.2020 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa Poz. 2018 
Z dnia 10.07.2020 r. 

57 Uchwala nr XXV/138/20 
Z dnia 06.07.2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2020 Poz. 2063 
Z dnia 1507.2020 r. 

    

    

 
 

   
 
 

 

Stan na dzień 15.07.2020 


