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PRAWO MIEJSCOWE 

KADENCJA 2010-2014 
 

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

 
w sprawie 

Ogłoszenie uchwały  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego 

1. Uchwała Nr III/10/10 
z dnia 23 grudnia 2010 r. 

uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2011 Nr 30, poz. 391 
z dnia 25 marca 2011 r. 

2. Uchwała Nr V/40/11 
z dnia 27 stycznia 2011 r. 

opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Niemodlin 

Nr 26, poz. 325 
z dnia 16 marca 2011 r. 

3. Uchwała Nr V/42/11 
z dnia 27 stycznia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i 
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata 

Nr 26, poz. 326 
z dnia 16 marca 2011 r. 

4. Uchwała Nr V/45/11 
z dnia 27 stycznia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Niemodlin na lata 2008 - 2013 

Nr 26, poz. 327 
z dnia 16 marca 2011 r. 

5. Uchwała Nr V/46/11 
z dnia 27 stycznia 2011 r. 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i 
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

Nr 26, poz. 328 
z dnia 16 marca 2011 r. 

6. Uchwała Nr VI/48/11 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego 
Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu 

Nr 42, poz. 536 
z dnia 22 kwietnia 2011 r. 

7. Uchwała Nr VII/55/11 
z dnia 29 marca 2011 r.  

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 
stypendiów i nagród sportowych dla zawodników z terenu 
Gminy Niemodlin, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe 

Nr 47, poz. 599 
z dnia 06 maja 2011 r. 

8. Uchwała Nr VII/59/11 
z dnia 29 marca 2011 r.  

zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

Nr 62, poz. 793 
z dnia 10 czerwca 2011 r. 
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nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, 
motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz 
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin 

9. Uchwała Nr VII/60/11 
z dnia 29 marca 2011 r.  

ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości 

Nr 47, poz. 600 
z dnia 06 maja 2011 r. 

10. Uchwała Nr VII/61/11 
z dnia 29 marca 2011 r.  

zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie 
przedsięwzięć chroniących środowisko 

Nr 50, poz. 640 
z dnia 16 maja 2011 r. 

11. Uchwała Nr VIII/63/11 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 
za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, 
za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Niemodlin 

Nr 62, poz. 794 
z dnia 10 czerwca 2011 r. 

12. Uchwała Nr XI/76/11 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w 
drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 
wynagradzania za inkaso 

Nr 90, poz. 1159 
z dnia 16 sierpnia 2011 r. 

13. Uchwała Nr XIII/85/11 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 
klubów dziecięcych w Gminie Niemodlin 

Nr 110, poz. 1336 
z dnia 30 września 2011 r. 

14. Uchwała Nr XV/98/11  
z dnia 27 października 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, 
leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Nr 148, poz. 1896 
z dnia 16 grudnia 2011 r. 

15. Uchwała Nr XV/99/11 
z dnia 27 października 2011 r. 

określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych 

Nr 139, poz. 1715 
z dnia 12 grudnia 2011 r. 

16. Uchwała Nr XV/100/11 określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od Nr 139, poz. 1716 
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z dnia 27 października podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów 
formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i 
przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru 
podatku od nieruchomości 

z dnia 12 grudnia 2011 r. 

17. Uchwała Nr XV/101/11 
z dnia 27 października 2011 r. 

ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli 
prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych 
niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania 
przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Niemodlin 

Nr 148, poz. 1897 
z dnia 16 grudnia 2011 r. 

18. Uchwała Nr XVII/107/11  
z dnia 24 listopada 2011 r. 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 

Poz. 10 
z dnia 9 stycznia 2012 r. 

19. Uchwała Nr XVIII/112/11 
z dnia 30 listopada 2011 r. 

obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2011 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na obszarze Gminy Niemodlin 

Nr 140, poz. 1731 
z dnia 12 grudnia 2011 r. 

20. Uchwała Nr XVIII/113/11 
z dnia 30 listopada 2011 r. 

określenia wzorów formularzy, w których będą zawarte dane 
dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne 
do wymiaru podatku rolnego 

Nr 140, poz. 1732 
z dnia 12 grudnia 2011 r. 

21. Uchwała Nr XIX/115/11 
 z dnia 22 grudnia 2011 r. 

uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2012 Poz. 492 
z dnia 29 marca 2012 r. 

22. Uchwała Nr XIX/118/11 
 z dnia 22 grudnia 2011 r. 

zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 
określenia inkasenta tej opłaty i wynagrodzenia za inkaso 

Poz. 197 
z dnia 02 lutego 2012 r. 

23. Uchwała Nr XX/128/12  
z dnia 26 stycznia 2012 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowych na dofinansowanie przedsięwzięć chroniących 
środowisko  

 

Poz. 445  
z dnia 22 marca 2012 r. 

 

24. Uchwała Nr XX/129/12  
z dnia 26 stycznia 2012 r. 

wyznaczenia miejsc targowych oraz zasad ustalania, poboru, 
terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej  

Poz. 380  
z dnia 15 marca  2012 r. 
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25. Uchwała Nr XXII/136/12 
z dnia 29 lutego 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, 
leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso  

Poz. 588 
z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

26. Uchwała Nr XXIII/141/12 
z dnia 29 marca 2012 r. 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Niemodlin w 2012 roku  

Poz. 747 
z dnia 22 maja 2012 r. 

27. Uchwała Nr XXIV/151/12 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

ustalenia w Niemodlinie strefy płatnego parkowania, wysokości 
stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 
wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty 
dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych 
opłat  i określenia wysokości i sposobu pobierania opłaty 
dodatkowej  

 

Poz. 748 
z dnia 22 maja 2012 r. 

28. Uchwała Nr XXIV/153/12 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Niemodlin oraz czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki w tych przedszkolach i oddziałach  

 

Poz. 749 
z dnia 22 maja 2012 r. 

29. Uchwała Nr XXVI/159/12 
z dnia 29 maja 2012 r. 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym 
obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych 

Poz. 926 

z dnia 02 lipca 2012 r. 
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30. Uchwała Nr XXVIII/173/12 
z dnia 28 czerwca 2012 r. 

podziału Gminy Niemodlin na okręgi wyborcze Poz. 990 

z dnia 11 lipca 2012 r. 

31. Uchwała Nr XXVIII/174/12 
z dnia 28 czerwca 2012 r. 

podziału Gminy Niemodlin na stałe obwody głosowania Poz. 991 

z dnia 11 lipca 2012 r. 

32. Uchwała Nr XXIX/177/12 
z dnia 06 września 2012 r. 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin 

Poz. 1496 

z dnia 25 października 2012 r. 

33. Porozumienie z 26 października 
2012 r. 

w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej. Poz. 1521 

z dnia 31 października 2012 r. 

34. Uchwała Nr XXX/184/12 
z dnia 04 października 2012 r. 

określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od 
podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów 
formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i 
przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru 
podatku od nieruchomości. 

Poz. 1661 
z dnia 29 listopada 2012 r. 

35. Uchwała Nr XXXIII/195/12 
z dnia 29 listopada 2012 r. 

obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2012 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na obszarze Gminy Niemodlin. 

Poz. 1853 

z dnia 14 grudnia 2012 r. 

36. Uchwała Nr XXXIII/200/12 
z dnia 29 listopada 2012 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Poz. 16 

z dnia 04 stycznia 2013 r. 

37. Uchwała Nr XXXIV/205/12 
z dnia 12 grudnia 2012 r. 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

Poz. 148 

z dnia 15 stycznia 2013 r. 

38. Uchwała Nr XXXIV/206/12 
z dnia 12 grudnia 2012 r. 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Poz. 149 

z dnia 15 stycznia 2013 r. 
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39. Uchwała Nr XXXIV/207/12 
z dnia 12 grudnia 2012 r. 

wzoru i terminów składania przez właścicieli nieruchomości 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

Poz. 150 

z dnia 15 stycznia 2013 r. 

40. Uchwała Nr XXXIII/193/12 
z dnia 29 listopada 2012 r. 

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Niemodlin na lata 2013 -2017. 

Poz. 263 

z dnia 22 stycznia 2013 r. 

41. Uchwała Nr XXXIII/194/12 
z dnia 29 listopada 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i 
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata. 

Poz. 264 

z dnia 22 stycznia 2013 r. 

42. Uchwała Nr XXX/187/12 
z dnia 04 października 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie 
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 

Poz. 349 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

43. Uchwała Nr XXXV/209/12 
z dnia 20 grudnia 2012 r. 

uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013. Poz. 443 

z dnia 11 lutego 2013 r. 

44. Uchwała Nr XXXVI/219/13 
z dnia 31 stycznia 2013 r. 

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Poz. 808 

z dnia 26 marca 2013 r. 

45. Uchwała Nr XXXVII/226/13 
z dnia 15 lutego 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planów sieci 
publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 

Poz. 809 

z dnia 26 marca 2013 r. 

46. Uchwała Nr XXXVIII/233/13 
z dnia 28 lutego 2013 r. 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Niemodlin za 
udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.  

Poz. 810 

z dnia 26 marca 2013 r. 

47. Uchwała Nr XXXIV/204/12 
z dnia 12 grudnia 2012 r.  

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

Poz. 985 
z dnia 18 kwietnia 2013 r. 
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48. Uchwała Nr XL/240/13 

z dnia 26 marca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i 
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata . 

 

Poz.1123 

z dnia 09 maja 2013 r. 

49. Uchwała Nr XL/239/13 

z dnia 26 marca 2013 r. 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Poz.1185 

z dnia 20 maja 2013 r. 

50. Uchwała Nr XLI/251/13 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Poz.1221 

z dnia 23 maja 2013 r. 

51. Uchwała Nr XLI/247/13 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Niemodlin. 

Poz.1293 

z dnia 04 czerwca 2013 r. 

52. Uchwała Nr XLI/248/13 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Poz.1294 

z dnia 04 czerwca 2013 r. 

53. Uchwała Nr XLI/258/13 

z dnia 28 maja 2013 r. 

wzoru i terminów składania przez właścicieli nieruchomości 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Poz.1358 

z dnia 10 czerwca 2013 r. 

54. Uchwała Nr XLI/259/13 

z dnia 28 maja 2013 r. 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz 
ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 

Poz.1400 

z dnia 12 czerwca 2013 r. 

55. Uchwała Nr XLIV/268/13 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013  

 

Poz. 1689 

 z dnia 11 lipca 2013r. 

56. Uchwała Nr XLIV/272/13 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

Poz. 1673 

 z dnia 09 lipca 2013r. 
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określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych  

 

57. Uchwała Nr XLIV/274/13 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i 
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata  

 

Poz. 1674 

 z dnia 09 lipca 2013r. 

58. Zarządzenie III/296/13 
Burmistrza Niemodlina z dnia 
26 marca 2013r. 

 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
Gminy Niemodlin za 2012 rok 

Poz. 1744 

z dnia 15 lipca 2013r. 

59. Porozumienie z dnia 23 lipca 
2013r. 

porozumienie międzygminne Burmistrza Gogolina; Burmistrza 
Krapkowic; Burmistrza Lewina Brzeskiego; Burmistrza 
Niemodlina; Burmistrza Ozimka; Burmistrza Prószkowa; 
Burmistrza Zdzieszowic; Prezydenta Miasta Opola; Wójta 
Gminy Chrząstowice; Wójta Gminy Dąbrowa; Wójta Gminy 
Dobrzeń Wielki; Wójta Gminy Izbicko; Wójta Gminy 
Komprachcice; Wójta Gminy Łubniany; Wójta Gminy Murów; 
Wójta Gminy Popielów; Wójta Gminy Strzeleczki; Wójta Gminy 
Tarnów Opolski; Wójta Gminy Turawa; Wójta Gminy Walce z 
dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykonania i utrzymania 
(hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację 
Opolską 

 

Poz. 1779  

z dnia 24 lipca 2013r. 

60. Uchwała Nr XLV/275/13 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013  

 

Poz. 1942  

z dnia 09 września 2013r. 
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61. Uchwała Nr XLV/276/13 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, 
leśnego i od nieruchomosci w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso  

Poz. 1943  

z dnia 09 września 2013r. 

62. Uchwała Nr XLV/278/13 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb 
korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Niemodlin  

 

Poz. 1944  

z dnia 09 września 2013r. 

63. Zarządzenie III/332/13 
Burmistrza Niemodlina z dnia 
21 czerwca 2013r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013 

 

Poz. 1992  

z dnia 19 września 2013r. 

64. Uchwała Nr XLVI/280/13 

z dnia 26 września 2013 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013  

 

Poz. 2194 

z dnia 14 października 2013r. 

65. Uchwała Nr XLVI/283/13 

z dnia 26 września 2013 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych dotyczących statutów sołectw Gminy Niemodlin  

 

Poz. 2195 

z dnia 14 października 2013r. 

66. Uchwała Nr XLVI/285/13 

z dnia 26 września 2013 r. 

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury p.n. 
"Ośrodek Kultury w Niemodlinie"  

Poz. 2196 

z dnia 14 października 2013r. 

67. Uchwała Nr XLVI/286/13 

z dnia 26 września 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Niemodlin na lata 2013 - 2017  

 

Poz. 2197 

z dnia 14 października 2013r. 

68. Uchwała Nr XLVI/287/13 

z dnia 26 września 2013 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i 
niepublicznych szkół prowadzonych przez inny niż Gmina 
Niemodlin podmiot, trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu 
rozliczenia dotacji  

Poz. 2198 

z dnia 14 października 2013r. 
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69. Uchwała Nr XLVI/290/13 

z dnia 26 września 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu 
określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich 
Gminy Niemodlin  

 

Poz. 2199 

z dnia 14 października 2013r. 

70. Uchwała Nr XLVIII/292/13 

z dnia 29 października 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw Gminy 
Niemodlin   

 

Poz. 2475 

z dnia 12 listopada 2013r. 

71. Uchwała Nr XLVIII/294/13 

z dnia 29 października 2013 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013  

 

Poz. 2476 

z dnia 12 listopada 2013r. 

72. Uchwała Nr XLVIII/296/13 

z dnia 29 października 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz 
obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane 
dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych 
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości  

 

Poz. 2477 

z dnia 12 listopada 2013r. 

73. Uchwała Nr L/297/13 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

w  sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013  

 

Poz. 2753 

z dnia 09 grudnia 2013r. 

74. Uchwała Nr L/299/13 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, 
leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso  

 

 

Poz. 2754 

z dnia 09 grudnia 2013r. 
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75. Uchwała Nr L/301/13 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury p.n. 
„Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie”  

 

Poz. 2755 

z dnia 09 grudnia 2013r. 

76. Uchwała Nr L/304/13 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Niemodlin  

Poz. 2756 

z dnia 09 grudnia 2013r. 

77. 
 
 
 

Uchwała Nr LI/308/13 

z dnia 19 grudnia 2013r 

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014 Poz. 2924 

Z dnia 30.12.2013r 

78. 
 
 
 

Uchwała Nr LI/309/13 

Z dnia 19 grudnia 2013r. 

W sprawie zmian  budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013 Poz. 2925 

Z dnia 30.12.2013r 

79. Uchwała Nr LII/318/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie 
posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci 
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020 

Poz. 148 

Z dnia 15.01.2014r 
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80. 

 

Uchwala Nr  LIII/323/13 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 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014-2020 

Poz. 369 

Z dnia 7 lutego 2014 

81 Uchwała Nr LIII/319/14 W sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014 Poz.474 

Z dnia 17 lutego 2014r. 

82 Uchwała  Nr LIV/324/13 W sprawie zmian w budżecie Gminy Niemodlin na rok 2014 Poz.706 

Z dnia 12 marca 2014 

83 Uchwała  Nr LIV/326/14 W sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych 
Gminy Niemodlin 

Poz. 707 

Z dnia 12 marca 2014 

84 Uchwały Nr LIV/327-353/14 W sprawie uchwalenia statutów Gminy Niemodlin Poz. 720-746 

Z dnia 13 marca 2014 

85 Uchwała Nr LIV/354/14 

z dnia 27.02.2014r. 

W sprawie uchylenia uchwał w sprawie nadania statutu sołectw Poz. 747 

Z dnia 13 marca 2014 
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L.p. Uchwała Nr 
Rady Miejskiej w Niemodlinie 
z dnia 

 
w sprawie 

Ogłoszenie uchwały  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego 

86. Uchwała Nr LV/359/14 
z dnia 27.03.2014 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom 
pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych 

Poz. 940  
Z dnia 3 kwietnia 2014r. 

86 Uchwala Nr LV/360/14 
Z dnia 27.03.2014 

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Niemodlin 

Poz. 941 
Z dnia 3 kwietnia 2014r 

87 Uchwała Nr LV/361/14 
Z dnia 27.03.2014 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania 
przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Niemodlin, a 
także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania 
oraz terminu i sposobu jej rozliczania 

Poz.942 
Z dnia 3 kwietnia 2014r 

88 Uchwala Nr LV/355/14 
Z dnia 27.03.2014r 

W sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014 Poz.1007 
Z dnia 8 kwietnia 2014r 

89 Uchwała Nr LVI/362/14 
Z dnia  10.04.2014r. 

W sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014 Poz. 1141 
Z dnia 22 kwietnia 2014 

90 Uchwała Nr LVI/363/14 
Z dnia 10.04.2014r. 

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

Poz. 1150 
Z dnia 23 kwietnia 2014 
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L.p. Uchwała Nr 
Rady Miejskiej w Niemodlinie 
z dnia 

w sprawie Ogłoszenie uchwały  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego 

 
91 

Uchwała Nr  LVII/364/14 
Z dnia 29.04.2014r. 

W sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014 Poz. 1278 
Z dnia 9 maja 2014r. 

 
92 

Uchwala Nr LVIII/365/14 
Z dnia 13.05.2014r 

W sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia 
dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania 
 

Poz. 1348 
Z dnia 20 maja 2014r. 

93 Uchwała Nr LVIII/366/14 
Z dnia 13.05.2014r 

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u 
dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie 

Poz. 1349 
Z dnia 20 maja 2014r. 
 

 
94 

Uchwala Nr LIX/369/14 
Z dnia 29.05.2014r. 
 

W sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014 
 
 

Poz. 1468 
Z dnia 9 czerwca 2014r. 

 
95 

 

Uchwała Nr LX/375/14 
Z dnia 26.06.2014 

W sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014 Poz. 1702 
Z dnia 4 lipca 2014r. 

 
96 

 

Uchwała Nr LX/379/14 
Z dnia 26.06.2014 

Zmieniająca   uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i 
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata 

Poz. 1703 
Z dnia 4 lipca 2014r. 

97 
 
 

Uchwała Nr LX/380/14 
Z dnia 26.06.2014 

Zmieniająca uchwałę w spawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów 

Poz. 1704 
Z dnia 4 lipca 2014r. 

98  
Uchwała Nr LX/383/14 
Z dnia 26.06.2014 
 
 

W sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Niemodlin 

Poz. 1705 
Z dnia 4 lipca 2014r. 
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99 Uchwała Nr XXX/187/12 
Z dnia 4.10.2012 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie 
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

Poz. 349 
Z dnia 31 stycznia 2013 

100 Uchwała Nr LXI/385/14 
Z dnia 7.08.2014 

W sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014 Poz.1896 
Z dnia 13 sierpnia 2014 

101 Uchwała Nr LXII/386/14 
Z dnia 25.09.2014 

W sprawie zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2014 Poz.2197 
Z dnia 6 październik 2014 

 
102 

 
Uchwała  Nr LXII/388/13 
 

Zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, 
leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Poz. 2198 
Z dnia 6 października 2014 

103 Uchwala Nr LXIII/395/14 
Z dnia 30.10.2014r 

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014 Poz. 2478 
Z dnia 12 listopada 2014r 

104 Uchwala Nr LXIII/398/14 
Z dnia 30.10.2014r 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie 
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

Poz. 2481 
Z dnia 12.listopada 2014r. 

105 Uchwała Nr LXIII/397/14 
Z dnia 30.10.2014r 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Poz. 2480 
Z dnia 12 listopada 2014r. 

106 Uchwała Nr LXIII/393/14 
Z dnia 30.10.2014r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz 
obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane 
dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych 
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 

Poz. 2477 
Z dnia 12 listopada 2014r. 

107 Uchwała Nr LXIII/396/14 
Z dnia 30.10.2014 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Niemodlin 

Poz.2479 
Z dnia 12 listopada 2014r. 

 Uchwała Nr LXIII/394/14 
Z dnia 30.10.2014 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji Poz.2623 
Z dnia 20 listopada 2014r. 

108    
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Stan na 21.11.2014 r.    zaktualizował.: W. Kuriata 


