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Wstęp
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r.
poz. 506) Wójt Gminy Popielów Sybilla Stelmach przedstawia raport o stanie Gminy Popielów za rok
2018. W Raporcie zestawiono najważniejsze informacje i przedsięwzięcia realizowane w poprzednim
roku. Do opracowania dokumentu wykorzystano materiały przygotowane przez poszczególnych
pracowników urzędu gminy oraz jednostek podległych. W strukturze raportu przyjęto podział na bloki
tematyczne obrazujące najważniejsze obszary działalności gminy, w tym realizację polityk, programów
i strategii oraz uchwał rady gminy.

3

Raport o stanie Gminy Popielów za rok 2018
Demografia i polityka rodzinna
Zjawisko depopulacji charakterystyczne dla całego województwa opolskiego występuje również
w Gminie Popielów. Od 2009r. zmniejsza się liczba mieszkańców gminy. Na koniec 2018 r. gminę
zamieszkiwały 8 002 osoby i było to o 47 osób mniej w stosunku do roku poprzedniego. Na przestrzeni
lat 2014-2018 jedynie w trzech sołectwach: Kuźniach, Nowych Siołkowicach i Stobrawie można było
zaobserwować minimalny wzrost liczby mieszkańców. Natomiast w całej gminie w tym czasie ubyło 201
osób.
Zgodnie z prognozą GUS w 2030 r. spośród 71 gmin województwa opolskiego w 64 będzie
notowany spadek liczby ludności (w tym w 51 ubytek ten wyniesie powyżej 5%), natomiast wzrost
liczby ludności będzie dotyczył tylko 7 gmin. W gminie Popielów w stosunku do 31.12.2016 szacuje się
zmniejszenie ludności aż o 8,9%. Jednocześnie prognozuje się, że gminy sąsiadujące: Lubsza i Dobrzeń
Wielki, jako nieliczne gminy województwa opolskiego, zanotują wzrost mieszkańców. Wpisuje się to w
ogólny trend demograficzny, zgodnie z którym przyrost ludności będzie występować w gminach
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków miejskich, co jest związane z ich siłą przyciągania,
przede wszystkim w aspekcie rynków pracy1.
Tabela 1. Liczba ludności Gminy Popielów w poszczególnych sołectwach, stan na 31.12.2018.

Miejscowość

2014

2015

2016

2017

2018

Dynamika
zmiany liczby
ludności
2014-2018

Kaniów

322

321

322

311

311

- 11

Karłowice

1330

1331

1291

1286

1277

- 53

Kurznie

503

505

508

503

505

+2

Kuźnica Katowska

119

119

126

122

115

-4

Lubienia

383

379

365

357

354

-29

Nowe Siołkowice

395

396

391

395

401

+6

Popielowska Kolonia

133

128

123

121

119

- 14

Popielów

2075

2061

2018

2008

2001

- 74

Rybna

289

296

285

281

285

-4

Stare Kolnie

223

223

223

221

221

-2

Stare Siołkowice

1942

1933

1928

1943

1922

-20

Stobrawa

489

488

501

501

491

+2

RAZEM

8203

8180

8081

8049

8002

-201

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Urzędu Stanu Cywilnego, dane obejmują osoby
zameldowane na pobyt stały i czasowy.

1

Prognoza ludności dla gmin województwa opolskiego w 2030r. , GUS, Opole, 12.09.2017r., s.1-2.
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Wykres 1. Dynamika zmiany liczby ludności w gminie Popielów w latach 2014-2018, z prognozą do 2030 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Urzędu Stanu Cywilnego, dane obejmują osoby zameldowane
na pobyt stały i czasów oraz Prognozy ludności dla gmin województwa opolskiego w 2030, GUS 12.09.2017r.

Mapa 1. Prognozowane spadki liczby ludności dla gmin województwa opolskiego w 2030 r.
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Źródło: Prognoza ludności dla gmin województwa opolskiego w 2030r. , GUS, Opole, 12.09.2017r.
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W gminie Popielów największym sołectwem pod względem ludności jest Popielów. Następne
duże sołectwa to Stare Siołkowice i Karłowice. Pozostałe miejscowości są zdecydowanie mniejsze,
z liczbą mieszkańców w przedziale 119-505. W 2018r. wśród mieszkańców większość stanowiły kobiety
– 52%.
Tabela 2. Liczba mieszkańców w Gminie Popielów wg miejscowości i płci, stan na 31.12.2018r.
Miejscowość
Kaniów
Karłowice
Kurznie
Kuźnica Katowska
Lubienia
Nowe Siołkowice
Popielowska Kolonia
Popielów
Rybna
Stare Kolnie
Stare Siołkowice
Stobrawa
RAZEM

Mężczyźni
146
635
252
64
185
195
55
964
132
103
910
233
3874

Kobiety
165
642
253
51
169
206
64
1037
153
118
1012
258
4128

Razem
311
1277
505
115
354
401
119
2001
285
221
1922
491
8002

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Urzędu Stanu Cywilnego.

W 2018 r. urodziły się w gminie Popielów 73 osoby, w tym 33 dziewczynki i 40 chłopców,
a zmarło 105 osób, w tym 43 kobiety i 62 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. był
ujemny i wyniósł -32 osoby.
Wykres 2. Liczba urodzeń i zgonów mieszkańców gminy w latach 2014-2018r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Urzędu Stanu Cywilnego.
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Tabela 3. Dane charakteryzujące procesy demograficzne w Gminie Popielów w latach 2014-2018.
Inne dane demograficzne

2014

2015

2016

2017

2018

Urodzenia

56

60

92

82

73

Małżeństwa

59

57

65

71

57

Zgony mieszkańców gminy

74

97

87

78

105

Zameldowania
(stali, czasowi,
cudzoziemcy)

stałe

70

52

74

80

73

Czasowe +
cudzoziemcy

197

201

196

171

197

Razem

267

253

270

251

133

Wymeldowania z pobytu stałego

83

114

87

94

118

Jubileusz 50- lecia pożycia
małżeńskiego

19

12

10

18

14

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Urzędu Stanu Cywilnego. Dane nie obejmują
przemeldowań na obszarze gminy.

W gminie Popielów utrzymuje się niekorzystna struktura wieku ludności, która charakteryzuje się:
 dużym udziałem osób starszych (ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła 19% ludności
ogółem),
 małym udziałem dzieci i młodzieży (ludność w wieku przeprodukcyjnym 0-15 lat stanowiła ok.14%),
 utrzymywaniem się osób w wieku produkcyjnym na poziomie ok 65%.
Z kolei w odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych struktura ludności w podziale na płeć
kształtuje się następująco:




liczba kobiet wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 552 osoby, a liczba mężczyzn 593,



liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1 053, a liczba mężczyzn: 539.

liczba kobiet w wieku produkcyjnym (16-59 lat) wynosiła 2 523 osoby, a liczba mężczyzn w wieku
produkcyjnym (16-64) wynosiła 2 742,

W gminie Popielów wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym) w 2018r. wyniósł 52,0 będzie on w najbliższych latach wzrastać.
W Atlasie Demograficznym Polski prognozuje się, że w 2040r. w województwie opolskim wskaźnik
obciążenia demograficznego będzie już wynosił 64,0-66,02.

2

Atlas Demograficzny Polski, GUS, Warszawa 2017, s. 19.
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Mapa 2. Gminy, w których odsetek ludności w wieku 65 lat i więcej przekroczy 20% (2030 r.).

Źródło: Prognoza ludności gmin na lata 2017 – 2030, GUS, sierpień 2017.

Podstawowym zasobem jakim dysponuje dany obszar jest jego ludność. Do czynników
prorozwojowych należy zaliczyć: udział osób w wieku produkcyjnym w strukturze ludności,
wyposażenie w infrastrukturę społeczną, dążenie do podnoszenia stopy życiowej poprzez aktywność
zawodową i prospołeczną oraz rosnący odsetek osób z wykształceniem wyższym.
Zmiany demograficzne zachodzące w gminie Popielów nie odbiegają od trendów
charakterystycznych dla całego województwa. Kryzys demograficzny przebiega tu w sposób szczególnie
intensywny. Ujemny przyrost naturalny w połączeniu z migracją sprawia, że region się wyludnia,
z jednocześnie wzrastającym wskaźnikiem obciążenia demograficznego. Sytuacja ta powinna
determinować władze lokalne do podejmowania kompleksowych i komplementarnych działań
w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego. Między innymi należy:
 prowadzić politykę prorodzinną. Promować ideę posiadania drugiego dziecka, w tym skrócenie
odstępu czasu pomiędzy pierwszym i drugim dzieckiem. Wspierać inicjatywy umożliwiające
godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Zwiększenie upowszechnienia opieki dla dzieci do lat 3
oraz dzieci w wieku przedszkolnym,
 rozwijać usługi opiekuńczo-lecznicze skierowane do seniorów,
 zintensyfikować działania aktywizujące seniorów, wspierające ich liderów,
 rozwijać obszary atrakcyjne do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku.
W obszarze polityki prorodzinne w 2018r.:
 złożono 89 wniosków o Opolską Kartę Rodziny i Seniora,
 złożono 22 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny,
 przyznano 115 Kart Dużej Rodziny wyniosła (73 osobom wydano 2 rodzaje kart tj. w formie
tradycyjnej i elektronicznej, natomiast 42 karty wydano tylko w formie elektronicznej),
 opiekę nad dziećmi do lat 3 sprawował Klub Dziecięcy prowadzący przez osobę fizyczną. W klubie
objęto opieką średnio 17 dzieci.
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Oświata i wychowanie
W gminie Popielów w 2018 r. funkcjonowało 7 jednostek oświatowych, w tym 3 szkoły
podstawowe, 3 przedszkola oraz 1 gimnazjum. We wrześniu 2018 r. naukę rozpoczęło w szkołach
i przedszkolach łącznie 800 osób.
Tabela 4. Placówki oświatowe w gminie Popielów w 2018r.
Rok szkolny 2017/2018
Szkoła

Rok szkolny 2018/2019

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów

Liczba
oddziałów

Publiczne Gimnazjum w Starych
Siołkowicach

114

6

53

3

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Popielowie*/**

190

11

214

12

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks.
Jana Dzierżona**

126

9

150

9

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Starych Siołkowicach**

114

7

140

7

544

33

557

31

Publiczne Przedszkole w Starych
Siołkowicach

71

3

72

3

Publiczne Przedszkole w Popielowie

118

5

121

5

Publiczne Przedszkole w Karłowicach

61

3

50

2

RAZEM (przedszkola):

250

11

243

10

RAZEM (szkoły i przedszkola):

794

44

800

41

RAZEM (szkoły):

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
*jedna z klas 5 jest klasą integracyjną
**w placówce funkcjonuje klasa łączona;

W obszarze oświaty w roku 2018 podejmowano działania ukierunkowane na osiągnięcie celu
strategicznego określonego w Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Popielów, przyjętej Uchwałą
nr XXXV/293/2006 Rady Gminy w Popielowie z dnia 22 czerwca 2006r., tj. stworzenie optymalnych
warunków kształcenia, które będą zapewniały dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zdobycie wiedzy
i umiejętności, pozwalających na aktywne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
W pierwszej kolejności istotnym były przedsięwzięcia wpływające na wzrost poziomu
wykształcenia dzieci i młodzieży oraz osiągnięcia wysokiego standardu funkcjonowania szkół
i przedszkoli (cele strategiczne szczegółowe nr.: 1,2,6).Na zajęciach dydaktycznych wykorzystywano
aktywizujące metody i formy nauczania, m.in. stosując tablice interaktywne i sprzęt komputerowy.
Realizowano zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań oraz szkoły i przedszkola uczestniczyły w
różnego rodzaju projektach, w tym projektach finansowanych ze środków unijnych. Uczniowie
gimnazjum w Starych Siołkowicach wykazali się bardzo dobrą znajomością języków obcych, osiągając
dużo wyższą średnią niż średnia dla województwa opolskiego. W część humanistycznej
i matematyczno-przyrodniczej średnie te były już niższe niż średnie wojewódzkie. Ponadto najlepsi
uczniowie uczestniczyli w 14 konkursach przedmiotowych, m.in. osiągając następujące sukcesy:
 Wojewódzki Konkurs z fizyki – finalista (gimnazjum);
 Wojewódzki Konkurs z geografii – finalista (gimnazjum);
 Wojewódzki Konkurs języka niemieckiego – laureat i 2 finalistów (szkoła podstawowa);
9
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 Konkurs historyczny – finalistka wojewódzka (szkoła podstawowa);
Tabela 5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminie Popielów w 2018r.
Przedmiot

Średnia gimnazjum w
Starych Siołkowicach

Średnia wojewódzka
%

%
Część humanistyczna
język polski

61,4

66,9

historia/WOS

51,8

57,7

Matematyka

47,4

50,6

przedmioty przyrodnicze

53,8

55,4

j. niemiecki (podstawa)

83,7

64,6

j. niemiecki (rozszerzony)

84,3

63,3

j. angielski (podstawa)

70,5

69,8

j. angielski (rozszerzony)

54,5

52,7

Część matematyczno-przyrodnicza

Języki obce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OKE Wrocław.

W trzech szkołach na terenie gminy nauczany był język niemiecki jako język mniejszości
narodowej. Liczba uczniów deklarujących chęć nauki języka mniejszościowego, w porównaniu z ogólną
liczbą uczniów uczęszczających do danej szkoły na terenie Gminy Popielów w roku szkolnym
2018/2019 przedstawia się następująco:
Gimnazjum
PSP Popielów
PSP Stare Siołkowice
Razem

37 uczniów, na 53 uczniów
204 uczniów, na 214 uczniów
139 uczniów, na 140 uczniów
380 uczniów

Język mniejszości nauczany był również w przedszkolach. Liczba dzieci, których rodzice złożyli
deklaracje o chęci nauki języka mniejszościowego w przedszkolach wynosiła odpowiednio:
PP Popielów
PP Stare Siołkowice
Razem

72 dzieci, na 121 dzieci
49 dzieci, na 72 dzieci
121 przedszkolaków

W sumie nauczaniem języka mniejszości narodowej objętych zostało 501 uczniów, co stanowi 62,63 %
wszystkich uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Popielów ( stan na
30.09.2018r., zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej).
Działania prowadzone przez szkoły i przedszkola miały szeroki charakter, wychodzący poza
proces dydaktyczny. Przede wszystkim istotnym było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wartości
opartych na poszanowaniu praw drugiego człowieka, tolerancji i poszanowaniu zasad moralnych.
Przygotowywały dzieci i młodzież do właściwego wkroczenia w dorosłe życie. Przedszkolaki i uczniowie
mieli również możliwość uczestniczyć w przedsięwzięciach i spotkaniach kształtujących postawy
obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za los lokalnej społeczności, regionu oraz kraju w którym
żyjemy (cele strategiczne szczegółowe nr.: 3,4,5). Placówki edukacyjne organizowały imprezy
10
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okolicznościowe (np. mikołajki, andrzejki) oraz festyny rodzinne, które odgrywają ważną rolę w życiu
mieszkańców poszczególnych miejscowości. W przedszkolach i szkołach promowany był zdrowy styl
życia, przede wszystkim w zakresie zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej. Prowadzone były
działania edukacyjne podnoszące wiedzę o szkodliwości używek. M.in. uczestniczono w:
 Konkursie „Pomyśl zanim spróbujesz” (profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych,
 Konkursie plastycznym w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
 Igrzyskach LZS Szkół Wiejskich.
Mając na uwadze potrzeby mieszkańców w dostępie do edukacji i kultury, realizacji aspiracji
i kształtowania własnego rozwoju oraz przeciwdziałając marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
wypłacano stypendia (cele strategiczne szczegółowe nr.: 8 i 9). I tak w roku 2018 33 uczniów otrzymało
Stypendium Wójta Gminy Popielów, w tym: 7 uczniów Gimnazjum, 12 uczniów PSP w Popielowie, 7
uczniów PSP w Karłowicach oraz 7 uczniów PSP w Starych Siołkowicach. Stypendium zostało
wypłacone na podstawie Uchwały Nr XXII/156/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 30 października
2008r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Popielów i miało charakter jednorazowej
nagrody pieniężnej w wysokości 300zł i zostało przyznane w 3 kategoriach: edukacji, sportu i pracy
prospołecznej. Łączna wartość wypłaconych w roku 2018 stypendiów wyniosła 9.900 zł. Ponadto w
2018r. wypłacono również pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium
szkolnego lub zasiłku szkolnego. Pomoc ta przysługiwała uczniom, którzy spełnili tzw. kryterium
dochodowe, wynoszące 514 zł netto /osobę na osobę w rodzinie.
W roku szkolnym 2018 przyznano łącznie w okresie:
 styczeń – czerwiec 2018: 50 stypendiów,
 wrzesień – grudzień 2018: 35 stypendiów.
Wydano także 4 decyzje o przyznaniu zasiłku szkolnego:
 styczeń – czerwiec 2018: dla 2 uczniów,
 wrzesień-grudzień 2018: dla 2 uczniów.
Reasumując w roku 2018 wypłacono stypendia szkolne i zasiłki na kwotę 79 730,00 zł. Ponieważ na
realizację w/w zadania gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa, ze środków tych pokryto
wydatki w wysokości 71 757,00 zł.
W placówkach oświatowych na dzień 30.09.2018 zatrudnienie nauczycieli kształtowało się na
poziomie 76,44 etatów. Z kolei liczba etatów pracowników administracji i obsługi wyniosła 52,2.
Całościowo stan zatrudnienia był porównywalny do roku szkolnego 2017/2018. Można jedynie
zaobserwować różnice w zatrudnieniu nauczycieli w poszczególnych placówkach, co wynika ze
stopniowego wygaszania gimnazjum i pojawienia się klas VII i VIII w szkołach podstawowych.
Tabela 6. Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych w gminie Popielów w 2018r.
Rok szkolny
Rok szkolny 2017/2018
2018/2019
Szkoła
Liczba etatów
Liczba etatów
Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach

16,85

7,98

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie

19,39

23,35

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona

11,11

14,10

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych
Siołkowicach

10,25

12,28

57,60

57,71

RAZEM (szkoły):
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Publiczne Przedszkole w Starych Siołkowicach

4,90

5,56

Publiczne Przedszkole w Popielowie

7,84

8,71

Publiczne Przedszkole w Karłowicach

5,46

4,46

RAZEM (przedszkola):

18,20

18,73

RAZEM (szkoły i przedszkola):

75,80

76,44

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.

Na dokształcenie nauczycieli w 2018r. zaplanowano do wydatkowania łącznie 38 232,00 zł, w tym
11 471,00 zł na organizację doradztwa metodycznego realizowanego przez specjalistów z Regionalnego
Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, a 26 761,00 zł zostało przeznaczone do indywidualnego
rozdysponowania przez dyrektorów poszczególnych szkół i przedszkoli, zgodnie z Zarządzeniem
nr 0050/527/2018 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia na rok
budżetowy 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane. Faktyczna kwota rozdysponowana na dokształcanie nauczycieli wyniosła w roku 2018
wyniosła 36 481,73 zł.
Łączne wydatki poniesione w 2018r. na wynagrodzenia nauczycieli, przy uwzględnianiu podwyżki
z kwietnia 2018r., wyniosły odpowiednio: dla nauczycieli kontraktowych 365 439,04 zł, dla nauczycieli
mianowanych 670 223,86 zł oraz dla nauczycieli dyplomowanych 3 295 777,86 zł. Ponieważ jedynie
średnie wynagrodzenia nauczycieli w grupie stażystów nie osiągnęły na obszarze Gminy Popielów
poziomu średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, do dnia
31 stycznia 2019r. nauczycielom tym wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający. Łączna kwota
dodatku przeznaczona na wypłaty dla nauczycieli stażystów wyniosła 9 330,69 zł.
Gmina Popielów realizując swoje zadania zapewnia również dojazd uczniów do szkół. Na dzień
30 września 2019r. ok 230 dzieci, tj. ok 29 % uczniów korzystało z dowozów szkolnych. Ponadto gmina
finansuje dowóz 6 dzieci niepełnosprawnych do Publicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej, Publicznego
Gimnazjum Specjalnego oraz do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Zespołu Szkół Budowlanych
im. Jana Pawła II w Opolu. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Opola począwszy od 01.09 2018r.
zapewnia firma Groszek Trans z Opola.
Kolonie organizowane przez Urząd Gminy w Popielowie
Gmina Popielów zorganizowała kolonie letnie profilaktyczne dla 31 uczniów szkół
podstawowych w miejscowości Rzucewo w terminie od 23 lipca 2018r. do 1 sierpnia lipca 2018r.
(łącznie 10 dni). Koszt jednostkowy wypoczynku wyniósł 789,00 zł. Dla dzieci pochodzących z rodzin
wymagających wsparcia wydatki pokryła Gmina Popielów. Całościowo koszt zorganizowania kolonii
wyniósł 14 991,00 zł.
W roku 2018 Gmina Popielów otrzymała wsparcie finansowego na zakup książek do bibliotek
szkolnych w ramach wniosku złożonego do udziału w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” –
Priorytet 3. W ramach w/w szkoły podstawowe oprócz zakupu książek do bibliotek realizowały szereg
różnorodnych działań promujących czytelnictwo, m. innymi konkursy literackie, plastyczne, lekcje
biblioteczne, czy występy teatralne oraz lekcje wspólnego czytania.
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W roku szkolnym 2017/2018 przedszkola z terenu Gminy Popielów brały udział w realizacji
następujących projektów:
 „Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie
pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” – projekt realizowany od 1 września 2017r.
do 30 czerwca 2018 r. w przedszkolach w Karłowicach oraz Starych Siołkowicach. Celem realizacji
projektu było wydłużenie godzin pracy oddziałów przedszkolnych do godziny 16.30. Z oferty
skorzystało 25 przedszkolaków.
 „Przedszkola dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach
15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” projekt realizowany od 1 września 2017r
w przedszkolach w Popielowie, Karłowicach oraz Starych Siołkowicach. Celem realizacji projektu
jest poszerzenie oferty przedszkoli o zajęcia dodatkowe (w tym wyrównywanie szans edukacyjnych,
podniesienie jakości edukacji przedszkolnej) oraz wsparcie dla nauczycieli (finansowanie studiów
podyplomowych). Projekt trwa do 30 czerwca 2019r.
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Polityka Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działając na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej
z 2004.r realizował w 2018r. zadania zlecone i własne gminy w zakresie pomocy społecznej. W celu
pełnego zobrazowania trendów występujących w gminie w tym obszarze, wybrane dane
przedstawiono w zestawieniu z danymi od roku 2016.
Budżet Ośrodka w roku 2018 wyniósł 7 123 287,25 zł, z kolei na rzecz świadczeniobiorców
przeznaczono kwotę w wysokości 6 305 108,18 zł. W sumie świadczenia wypłacono 419 osobom, co
stanowi 5,2% mieszkańców gminy. Kryterium dochodowe w 2018 roku uległo zmianie i aktualnie
wynosi 528 zł na osobę w rodzinie oraz 701 zł dla osoby samotnej.
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z roku na rok minimalnie się zmniejsza, tj.
w 2016 – były to 188 rodziny, w 2017 – 185 rodzin, a w 2018 – 175. W związku z tym również
przyznawane świadczenia utrzymują się w podobnych proporcjach. Najczęściej korzystające z pomocy
rodziny to rodziny niepełne, z problemem alkoholowym, z potrzebą ochrony macierzyństwa oraz osoby
samotne. Największą grupę rodzin korzystających z pomocy stanowiły rodziny w których
występuje bezrobocie (73), następną dużą grupą były rodziny, w których występuje problem (62) oraz
rodziny z problemem długotrwałej lub ciężkiej choroby członka rodziny (56). Pozostałe powody
przyznawania pomocy to niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
czy potrzeba ochrony macierzyństwa.
Tabela 7. Wybrane działania na rzecz zmniejszenie ubóstwa i poprawy warunków życia.
Rodzaje działań

Liczba

Kwota (tyś)

Zasiłki stałe

17

93

Zasiłki okresowe

71

120

Zasiłki celowe na zakup żywności

125

167

Zasiłki w formie pokrycia kosztów dożywiania dla dzieci
i dorosłych

96

75

Opłaty za Dom Pomocy Społecznej

7

188

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych

148

617

Świadczenia pielęgnacyjne

13

244

Zasiłki pielęgnacyjne

69

132

Świadczenia rodzicielskie

20

230

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

42

196

Świadczenia wychowawcze (500+)

721

3 709

Świadczenia z prac społecznie użytecznych

58

7,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedstawionych przez GOPS.
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W ramach GOPS działa również Klub Integracji Społecznej, w którym prowadzone są zajęcia
z osobami korzystającymi długotrwale z pomocy społecznej. W ostatnich latach liczba uczestników
zajęć kształtuje się na podobnym poziomie i w 2018r. było to 15 osób. Dzięki działalności Klubu, GOPS
może korzystać ze środków pozabudżetowych pozyskiwanych w ramach konkursów z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
W Ośrodku realizowane jest również zadanie związane z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy.
Zgodnie z tą ustawą powołany został Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę administracyjną
w postaci dokumentacji, sprawozdań i innych spraw prowadzi GOPS. Na podstawie w/w ustawy
działają również grupy robocze, składające się z pracowników socjalnych, policji, pracowników oświaty,
służby zdrowia, członków GKRPA, których zadaniem jest praca z rodzinami, w których istnieje
podejrzenie stosowania przemocy. W 2018r. powołano 16 nowych grup, na ogółem 22 pracujące.
W 2018r. wydano 21 Niebieskich Kart, w sumie o 8 więcej niż w roku wcześniejszym.
Kolejnym zadaniem zleconym, które realizuje GOPS jest ustawa o pieczy zastępczej, zadanie to
zobowiązuje gminę do ponoszenia opłat za każde dziecko skierowane do domu dziecka, rodziny
zastępczej czy też innej placówki. Koszt umieszczenia dziecka w placówce wynosi 5 tys. zł. m-nie.
Gmina płaci w pierwszym roku 10% kosztu, w następnym 30%, a w kolejnym 50%.
W roku 2018r. z gminy Popielów:
 4 dzieci przebywała w placówce (koszt: 89 715,00 zł),
 2 dzieci przebywała w rodzinie zastępczej (koszt: 9.783 zł).
Aktualnie GOPS zatrudnia 1 asystenta rodziny na ¾ etatu, od 2016 asystent zatrudniony był w ramach
projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” realizowanego we współpartnerstwie z Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. Etat ten finansowany był ze środków europejskich. Po
zakończeniu projektu w 2018 roku, od roku 2019 asystent finansowany jest ze środków własnych
gminy.
W Ośrodku realizowane są również usługi opiekuńcze dla osób starszych lub schorowanych.
W roku 2016 usługi opiekuńcze były świadczone dla 11 osób, ponieważ GOPS zatrudniał 1 opiekunkę.
Od 2017 zatrudniona została druga opiekunka w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług
społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego we współpartnerstwie
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. Etat ten finansowany jest ze środków
europejskich. W 2017r. usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki dla 13 osób. W 2018r.
2 opiekunki świadczyły usługi dla 18 osób. W tym zakresie widoczne jest stałe zapotrzebowanie na ten
rodzaj świadczenia. Usługi świadczone są w ilości od 1 do 3 godzin dziennie.
Dodatkowo poza obowiązkowym zakresem działań, GOPS realizuje następujące zadania:
 Koordynuje prace społecznie użyteczne - to bardzo dobre narzędzie pozwalające osobom
korzystającym z pomocy społecznej na aktywizację zawodową i społeczną. Wykonywanie prac
społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne pozwala na uzyskiwanie przez te osoby dochodu
oraz niweluje bezczynność i zaspokaja potrzebę pracy. Jednocześnie praca tych osób przynosi
korzyści dla gminy. W gminie Popielów w 2018 r. prace społecznie użyteczne wykonywało 14 osób
(koszty: 7 579,00 zł). Kwota ta stanowi 40 % udziału gminy w kosztach zadania, natomiast 60%
kosztów jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu.
W kolejnych latach gmina mogłaby zaangażować do prac społecznie użytecznych o wiele większą
liczbę osób, stąd należy dołożyć starań aby zdobyć na ten cel większe środki.

15

Raport o stanie Gminy Popielów za rok 2018
 Prowadzi punkt Banku Żywności i wydaje żywność od 2008r. W 2018 z tej formy pomocy
skorzystało ok 376 osób. Były to osoby korzystające z pomocy oraz osoby, które spełniają kryterium
dochodowe pomocy społecznej w wysokości 200% tego kryterium. W większości były to osoby
samotne i schorowane. Rocznie wydawanych jest około 23 tony żywności. Ponadto od 2018r.
Ośrodek współpracuje z marketami spożywczymi i pozyskuje żywność dla podopiecznych w ramach
programu „Nie marnuj żywności”.
 Prowadzi stałą zbiórkę odzieży używanej oraz sprzętu gospodarstwa domowego i na bieżąco
wydaje te artykuły podopiecznym oraz innym osobom potrzebującym.
 W ramach działalności ośrodka prowadzony i obsługiwany jest punkt konsultacyjny, w którym
przyjmuje psycholog. Punkt finansowany jest ze środków gminy – ochrony zdrowia i profilaktyki
uzależnień
Mając na uwadze przeprowadzoną analizę obszaru pomocy społecznej w gminie Popielów w 2018r.
warto zauważyć, że:
 liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej na przestrzeni ostatnich lat jest względnie
stała z niewielką tendencją spadku ze względu zmniejszania się ludności gminy.
 w ośrodku zasoby kadrowe i organizacyjne adekwatne do potrzeb zdiagnozowanych w środowisk.
Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie wynosi 11,75 etatu, w tym
4 pracowników socjalnych. Gmina spełnia wymogi ustawowe określające minimalne zatrudnienie
pracowników socjalnych (na 2000 mieszkańców powinien przypadać 1 pracownik socjalny).
 istnieje zapotrzebowanie na środki finansowe, które umożliwiłyby prawidłowe wywiązywanie się
z nowych zadań nałożonych w latach 2014 – 2018 na gminy. Zadania zostały nałożone na gminy
obligatoryjnie bez zagwarantowania przez ustawodawcę środków finansowych na ich realizację, co
jest równoznaczne z brakiem odpowiedniego zabezpieczenia kadrowego. Realizacja dodatkowych
zadań utrudnia rzetelne wykonywanie pracy socjalnej w terenie, na którą pracownik zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej powinien przeznaczyć 50% czasu pracy.
Do nowych zadań nałożonych na samorząd należą w szczególności :
- zadania związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej - udzielanie wsparcia ze strony asystentów rodziny. Gmina od 2015 roku
zatrudnia asystenta rodziny, którego zadaniem jest udzielanie wsparcia rodzinie przeżywającej
trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo wychowawczych. W 2018 w gminie
zatrudnionych było 2 asystentów rodziny na 1,75 etatu. Ustawa określa, że zadań nałożonych
na asystenta rodziny nie może wykonywać pracownik socjalny, a liczba rodzin z którymi
współpracuje 1 asystent rodziny nie może przekroczyć 15;
- zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego i wykonywanie zadań przez Grupy robocze, natężenie
pracy nałożone na pracowników socjalnych bez wsparcia kadrowego i finansowego.
 Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że zwiększone środki finansowe należy
przeznaczyć na:
- pokrycie kosztu umieszczenia osób starszych i schorowanych w Domach Pomocy Społecznej,
koszty te w opisanym okresie wzrosły z kwoty w 2009 - 51 tys. zł do 188 tys. zł w roku 2018
i nadal będą rosły, ponieważ coraz więcej osób samotnych zwraca się o tę formę pomocy;
- intensywnie rozwijają się usługi opiekuńcze, na które stale rośnie zapotrzebowanie – aktualnie
zatrudnione są dwie opiekunki osób starszych;
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-

pokrycie kosztu utrzymania dziecka w domu dziecka / rodzinie zastępczej, który wynosi rocznie
od 5 tys. zł do 25 tys. zł na jedno dziecko.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie pozyskuje środki pozabudżetowe w ramach
projektów systemowych i konkursowych związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu
i integracją społeczną. Realizacja projektów, bardzo potrzebnych dla podopiecznych GOPS, jest
związana z dużymi utrudnieniami, które wynikają przede wszystkim ze skomplikowanych
i czasochłonnych procedur w zakresie wnioskowania, realizacji, rozliczania i sprawozdawczości.
W przyszłości procedury te należałoby uprościć, ponieważ mogą one stanowić barierę w realizacji
przyszłych projektów (pracownicy nie są w stanie pogodzić zadań bieżących z dodatkowymi zadaniami
wykonywanymi w ramach projektów).
Bardzo ważnym jest, aby środki na organizację prac społecznie użytecznych, o które mogłaby
zawnioskować gmina zostały zwiększone i zagwarantowane w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy,
jako jednostki koordynującej organizację tych działań.
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Ochrona zdrowia
Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Popielów na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025r., cel
strategiczny 1 Wszechstronny rozwój społeczno-gospodarczy – poprzez działania zwiększające
dostępność do usług zdrowotnych.
W 2018r. na terenie gminy funkcjonowały 4 Ośrodki Zdrowia (podmioty lecznicze):
 Przychodnia Rodzinna „DOM ZDROWIA” (POPIELÓW)
 liczba pacjentów w 2018 r. wynosiła: 2 372,
 liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych: 14 352, w tym kobiety: 8 121, mężczyźni: 6 231,
dzieci i młodzież do lat 18: 3 211, pacjenci powyżej 65 lat – 6 745,
 w roku 2018 było 251 wizyt domowych, w tym 96 kobiet i 155 mężczyzn, dzieci i młodzież do
lat 18: 15, pacjenci powyżej 65 lat: 134,
 średnia liczba pacjentów na dzień to ok. 70 osób.
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Sp. J. (STARE SIOŁKOWICE)
 liczba pacjentów w 2018 r. wynosiła: 776,
 liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych: 4 663, w tym kobiety: 2 766, mężczyźni: 1 897,
dzieci i młodzież do lat 18: 426, pacjenci powyżej 65 lat: 2 428,
 w roku 2018 było 48 wizyt domowych, w tym 34 kobiet i 14 mężczyzn, dzieci i młodzież do lat
18: 5, pacjenci powyżej 65 lat: 40,
 średnia liczba pacjentów na dzień to ok. 19 osób.
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Sp. J. (KARŁOWICE)
 liczba pacjentów w 2018 r. wynosiła: 956,
 liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych: 8 978, w tym kobiety: 5 102, mężczyźni: 3 876,
dzieci i młodzież do lat 18: 1 538, pacjenci powyżej 65 lat: 3 146,
 w roku 2018 było 62 wizyt domowych, w tym 43 kobiet i 19 mężczyzn, dzieci i młodzież do lat
18: 0, pacjenci powyżej 65 lat: 51,

 średnia liczba pacjentów na dzień to ok. 36 osób.
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Sp. J. (STOBRAWA)
 liczba pacjentów w 2018 r. wynosiła: 242,
 liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych: 818, w tym kobiety: 526, mężczyźni: 292, dzieci
i młodzież do lat 18: 42, pacjenci powyżej 65 lat: 466,
 w roku 2018 było 2 wizyty domowe, w tym 2 kobiety i 0 mężczyzn, dzieci i młodzież do
lat 18: 0, pacjenci powyżej 65 lat: 1 wizyta,
 średnia liczba pacjentów na dzień to ok. 8 osób.
Ponadto na terenie gminy w 2018r. można było skorzystać z usług:
 Centrum Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Opolskiej (STARE SIOŁKOWICE)
 W 2018 roku placówka przyjęła 144 pacjentów, w tym:
 30 pacjentów na oddział Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego ( w tym 19 osób to kobiety),
 114 pacjentów na oddział Hospicjum Stacjonarnego ( w tym 69 osób to kobiety),

 osób w wieku powyżej 60 lat było:



w Hospicjum Stacjonarnym : 91 osób, w tym 60 kobiet,
w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym: 13 osób, w tym 9 kobiet.
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na dzień 31.12.2018 rok placówka zatrudniała ogółem: 4 lekarzy, 26 pielęgniarek, 2
psychologów, 2 fizjoterapeutów, 1 terapeutę zajęciowego, 1 logopedę, 7 opiekunów, 4
salowe.
 Warsztatów Terapii Zajęciowej (STARE SIOŁKOWICE)
 w 2018r. roku w placówce przebywały 32 osoby, w tym 18 kobiet i 14 mężczyzn (osoby
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),
 warsztaty odbywały się codziennie w godzinach 7:30 – 15:30, prowadzone były zajęcia
w różnych pracowniach m.in.: plastycznej, ceramicznej, zabawkarskiej, informatycznej,
ogrodniczej, kulinarnej. Uczestnicy korzystają również z terapii pedagogicznej, psychologicznej
oraz z rehabilitacji ruchowej.
Na rok 2018r. w ramach ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej wójt ogłosił
konkurs z podziałem na dwa rodzaje zadań:
 „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych samotnych i starszych
zamieszkałych na terenie Gminy Popielów”,
 „Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych”.
W sumie do konkursu wpłynęły 2 oferty Caritas Diecezji Opolskiej i Wójt Gminy Zarządzeniem
Nr 0050/507/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. przyznał dotację w wysokości ogłoszonej w konkursie.
Ponadto ze względu na ograniczenia w dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych
finansowanych ze środków NFZ, na terenie gminy realizowany jest Program Polityki Zdrowotnej w
zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020 (Program przyjęty
Uchwałą nr IX/43/2015 Rady Gminy Popielów w dniu 25 czerwca 2015r.). Na jego podstawie ogłoszono
konkurs na świadczenie usług rehabilitacyjnych w roku 2018, które ostatecznie były realizowane przez:
 Firmę Usługowo Handlową Joanna Widacha – Cichoń,
 REHA VITAL Alicja Toma.
W sumie z prowadzonych usług skorzystało 107 osób i wykonano 2 770 zabiegów rehabilitacyjnych.
Dzięki podejmowanym działaniom poprawiono sprawność osób z przewlekłymi lub pourazowymi
schorzeniami ruchu, zwiększono ich siłę mięśniową i zakres ruchu oraz zmniejszono dolegliwości
bólowe.
PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 został
przyjęty uchwałą Nr XXXI/264/2018 z dnia 1 lutego 2018r. Program zawiera zapisy wynikające z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości. W gminie pracuje powołana przez wójta Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, która ma na celu inicjowania działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
oraz podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W 2018 r. Komisja
spotkała się na 10 posiedzeniach, rozpatrywała 19 wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu osób, wobec których istniało podejrzenie uzależnienia od alkoholu, z czego 6
przesłano do Sądu Rejonowego. Ponadto Komisja przeprowadziła kontrolę 9 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych. W sumie w roku 2018 opiniowano 14 zbiorczych wniosków dla punktów
spożycia alkoholu poza miejscem sprzedaży, z czego wydano 35 zezwoleń, natomiast dla punktów
spożycia alkoholu w miejscu sprzedaży opiniowano 2 zbiorcze wnioski oraz wydano 6 zezwoleń.
19

Raport o stanie Gminy Popielów za rok 2018
W ramach Programu realizowano głównie działania profilaktyczne ukierunkowane na pomoc
psychospołeczną oraz prawną dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy oraz szeroką
profilaktyczną działalność edukacyjną, wychowawczą oraz informacyjną (głównie skierowaną do dzieci
i młodzieży szkolnej). Szacunkowo w 2018r. z Programu skorzystało ok. 700 osób, w tym: uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjum (ok. 550 osób), nauczyciele, dzieci, młodzież i dorośli uczęszczający
na zajęcia sportowe (ok. 100 osób), rodziny i osoby uzależnione korzystające z porad psychologa
i terapeuty uzależnień w punkcie konsultacyjnym (ok. 60 osób).
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został przyjęty w dniu 16 marca 2006 r. uchwałą
Nr XXXII/268/2006 Rady Gminy Popielów i stanowi on integralną część Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych.
W 2018 r. kontynuowane były działania profilaktyczne mające na celu ograniczanie negatywnych
skutków uzależnienia od narkotyków, a ich realizacją zajmuje się powołany Pełnomocnik
ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Przede wszystkim w 2018r. realizowano działalność edukacyjno –
wychowawczą, informacyjną i zapobiegawczą w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii
Szacunkowa liczba odbiorców programu to ok. 190 uczniów gimnazjum oraz ich nauczyciele. Razem
ok. 250 osób.
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Gmina Popielów, podobnie jak gmina Dobrzeń Wielki, Łubniany i Murów, leży na terenie
działania Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim. W sumie obejmuje on swoją opieką 48
miejscowości. W 2018r. z terenu gminy Popielów:
 w ramach przestępczości ogólnej wszczęto 92 postępowania na ogólna liczbę 332 (wzrost o 12
spraw w stosunku do 2017r.);
 w ramach przestępczości kryminalnej wszczęto 43 postępowania na ogólną liczbę 221 (wzrost o 5
spraw w stosunku do 2017r.);
 w zakresie bójek i pobicia wszczęto 9 postępowań na ogólną liczbę 9 (wzrost o 7 spraw w stosunku
do 2017r.);
 w zakresie kradzieży z włamaniem wszczęto 7 postępowań na ogólna liczbę 35 (spadek o 1 sprawę
w stosunku do 2017r.);
 w zakresie kradzieży cudzej rzeczy, mienia wszczęto 10 postępowań na ogólną liczbę 37 (wzrost o 2
sprawy w stosunku do 2017r.);
 w zakresie uszkodzenia rzeczy wszczęto 0 postępowań na ogólną liczbę 11;
 w obszarze ustawy o narkomanii wszczęto 3 postępowania na ogólną liczbę 9 (wzrost o 2 sprawy
w stosunku do 2017r.);
W odniesieniu do działań prewencyjnych w gminie Popielów zaistniało 78 zdarzeń drogowych,
17 wypadków drogowych, 36 kolizji, 25 osób zostało rannych i nie odnotowano ofiar śmiertelnych.
W sumie w ciągu całego roku przeprowadzono 3692 badania na zawartość alkoholu lub środka
działającego, w tym w gminie Popielów zatrzymanych kierowców będących w stanie nietrzeźwości
alkoholowej było 23 (wzrost o 2 osoby w stosunku do 2017r.). Wzrost nastąpił również w przypadku
interwencji, w tym wypadku o 73 (na ogólna liczbę 645), w tym o 43 interwencje domowe (na 137). Na
ogólnie 390 mandatów karnych, 84 zostały nałożone w gminie Popielów. Zarówno postępowanie
mandatowe dotyczące spożycia alkoholu, jak i za zaśmiecanie zostały nałożone po 12 osób. W 2018r.
nastąpił zdecydowany wzrost ucieczek nieletnich z Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Stobrawie.
Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Popielów ma różnorodny charakter, ale do
najważniejszych zaliczyć trzeba działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed
pożarami, klęskami żywiołowymi i miejscowymi zagrożeniami. Gmina realizuje swoje zadania na
płaszczyźnie ochrony przeciwpożarowej i usuwania ewentualnych zagrożeń jakie mogą spowodować
anomalia pogodowe.
W 2018r. na terenie gminy funkcjonowało 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
zrzeszających 202 członków, w tym 175 członków zwyczajnych, 19 honorowych, 8 wspierających: OSP
Kaniów, OSP Karłowice, OSP Popielów, OSP Stobrawa, OSP Stare Siołkowice.
Dwie jednostki Gminy Popielów są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego –
OSP Stare Siołkowice od 1995 roku oraz OSP Popielów włączona w 2013. Przy OSP działają 3
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zrzeszające 40 młodych druhów. Jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych posiadają 8 samochodów pożarniczych z przydzielonym podziałem bojowym. W 2018 roku
zakupiony został nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Stare Siołkowice, który został
sfinansowany ze środków: budżetu Gminy Popielów, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego OSP Stare
Siołkowice 15 920 zł. Samochód z OSP Stare Siołkowice został przekazany do OSP Stobrawa. Wszystkie
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Popielów posiadają strażnice. W Kaniowie
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przeprowadzono jej gruntowny remont (termomodernizację), w OSP Stobrawa wymieniono drzwi
garażowe, natomiast w Karłowicach rozbudowano strażnicę o jeden boks garażowy, którego
dokończenie nastąpi w roku 2019. W 2018 roku zakupiono również nowy sprzęt pożarniczy z funduszu
Ministerstwa Sprawiedliwości, były to m.in.:: szyny Kramera, sprzęt do oznakowania terenu w akcji,
AED ZOLL 3, poduszka podnosząca wysokociśnieniowa, zestaw szkoleniowy do modelu AED ZOLL 3,
rozpieracz kolumnowy oraz parawan strażacki.
Ochotnicza Straż Pożarna obok wykonywania zadań związanych z pożarami, w szczególności
takich jak ewakuacja i gaszenie coraz częściej podejmowała również akcje ratownicze o charakterze
technicznym. Należy przy tym mieć na uwadze, ze rozszerzony zakres działań wymaga przede wszystkim
budowy nowego modelu strażaka ochotnika – profesjonalnego ratownika.
W celu przybliżenia charakteru działalności Ochotniczych Straży Pożarnych dzieciom
i młodzieży w 2018r. zorganizowano:
 Gminne Eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom", na którym dzieci
i młodzież sprawdzili swoją wiedzę z zakresu profilaktyki i ochrony przeciwpożarowej.
 Gminne Zawody Sportowo–Pożarnicze, w których udział wzięło 13 drużyn. Gościnnie startowała
drużyna strażacka z Rüdersdorf;
 Pogadanki na temat bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego zazwyczaj połączone z pokazem
sprzętu pożarniczego dla dzieci i młodzieży.
W 2018r. strażacy brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i usuwaniu zagrożeń na terenie
gminy tj.:
 pożary łąk, lasów i zabudowań do których jednostki OSP Gminy Popielów łącznie wyjeżdżały
54 razy, udział wzięło – 357 strażaków i przepracowali 1046,45 godzin;
 zabezpieczanie i usuwanie skutków wypadków drogowych, eliminacji gniazd i os i szerszeni,
usuwanie wiatrołomów i inne: 61 wyjazdów do zdarzeń, przy których udział brało – 399 strażaków
i przepracowali 586 godzin;
 zabezpieczenie imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych na terenie naszej gminy między
innymi Gminnych Dożynek, które odbyły się 02 września 2018 r. w Starych Kolniach.
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Kultura, sport i rekreacja
Sport
W 2018r. Wójt Gminy ogłosił 2 konkursy ofert obejmujące zadania z zakresu:
 Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) „Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych
i sportowo rekreacyjnych na terenie gminy Popielów”,
2) „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych
dyscyplinach sportu”.
Do konkursu wpłynęły 2 oferty Gminnego Związku Ludowe Kluby Sportowe, które zostały wybrane do
realizacji. W skład Zespołu wchodzą następujące kluby sportowe:
 Ludowy Klub Sportowy START Siołkowice (40 członków; 1 drużyna seniorów; rozgrywki w B klasie),
 Ludowy Klub Sportowy Popielów (54 członków; 1 drużyna seniorów B klasa; 1 drużyna juniorów
młodszych),
 Ludowy Klub Sportowy POLONIA Karłowice (56 członków; 1 drużyna seniorów – A klasa; 1 drużyna
młodzików),
 Ludowy Klub Sportowy BIZON Kurznie (34 członków; 1 drużyna seniorów – B klasa),
 Ludowy Klub Sportowy Stobrawa – Stare Kolnie (28 członków; 1 drużyna seniorów B klasa),
 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ DALIA” Popielów (członkami klubu są uczniowie szkól
podstawowych , gimnazjum, rodzice oraz pasjonaci sportu),
 Gminna Szkółka Piłkarska ( 84 członków; drużyna skrzatów -15 dzieci; drużyna żaków - 30 dzieci;
drużyna orlików -39 dzieci).
Kluby Sportowe biorą udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Opolski
Związek Piłki Nożnej. W 2018 r. członkowie LUKS Dalia – reprezentanci szkół podstawowych
i gimnazjum uczestniczyli w 104 imprezach sportowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz
w wielu imprezach rekreacyjno-sportowych. Między innymi w 2018r. odniesiono następujące sukcesy:
 2 miejsce, srebrny medal Mistrzostw Województwa w dwa ognie drużyny chłopców PSP Karłowice,
 3 miejsce, brązowy medal Mistrzostw Województwa zabaw i gier, Mały Olimpijczyk – zespół
chłopców PSP Karłowice,
 4 miejsce w mistrzostwach województwa młodziczek w piłce nożnej- Luks Dalia,
 2 miejsce w finale wojewódzkiego turnieju mini- piłki ręcznej chłopców „Kocham ręczną na Orliku”
- LUKS Dalia,
 4 miejsce w finale wojewódzkiego turnieju mini- piłki ręcznej dziewcząt „Kocham ręczną na Orliku”
- LUKS Dalia ,
 5 miejsce w finale wojewódzkiego turnieju piłki nożnej dziewcząt „Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku” – LUKS Dalia,
 4 miejsce drużyny chłopców w finale wojewódzkich igrzysk LZS w piłce ręcznej – PG St. Siołkowice,
 6 miejsce zespołu chłopców w finale mistrzostw województwa w trójboju la – PSP Popielów,
 4 miejsce w klasyfikacji generalnej wojewódzkich igrzysk LZS – PSP Popielów,
 3 złote medale ( w biegu 1000 m dz. i 600 m chł. –PSP Karłowice i sztafecie szwedzkiej – PSP
Popielów),
 4 srebrne medale( w biegu 300 m dz. , 100 m dz.- PSP Popielów, w biegu 1000 m chł. – PSP
Karłowice i sztafecie szwedzkiej chł. – PSP Popielów,
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1 brązowy medal w biegu 300 m dz. –PSP Popielów,
dwa razy 4 m. w biegu 300 m chł. – PSP Popielów i w skoku wzwyż chł.- PSP Karłowice w ramach
wojewódzkich igrzysk LZS szkół podstawowych,
1 brązowy medal w biegu 300 m dz. – PG St. Siołkowice w ramach wojewódzkich igrzysk szkół
gimnazjalnych,
finały indywidualnych mistrzostw województwa w lekkoatletyce- wojewódzkie igrzyska dzieci.
2 srebrne medale w biegu 300 m dz. – PSP Popielów ,w skoku wzwyż dz. – PSP Karłowice i 4 m.
w biegu 100 m chł. – PSP Popielów,
finały indywidualnych mistrzostw województwa w lekkoatletyce - wojewódzkie igrzyska młodzieży
szkolnej : 1 brązowy medal w biegu 300 m dz.- PG St. Siołkowice, 4 m. w biegu 1000 m dz. – PSP
Karłowice i 4 m. chł. w biegu 1000 m – PG St. Siołkowice,
10 m. zespołu dziewcząt w finale mistrzostw województwa w trójboju la – PSP Popielów,
4 m. PG Stare Siołkowice w finale mistrzostw województwa w piłce ręcznej chłopców-Igrzyska
Młodzieży Szkolnej,
3 m. PSP Popielów w mistrzostwach województwa w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
4 m. PSP Popielów w mistrzostwach województwa w drużynowych biegach przełajowych chłopców
– Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
4 m. PSP Karłowice w mistrzostwach województwa w drużynowych biegach przełajowych
chłopców – Igrzyska Dzieci,
finały mistrzostw województwa w indywidualnych biegach przełajowych: 1 złoty medal, 1 srebrny
medal chłopcy. ( PSP Karłowice ), 5 medali dziewczyny, 5 medali chłopcy (PSP Popielów).

W 2018 roku na boisku ORLIK w Popielowie prowadzone były zajęcia sportowo-rekreacyjne przez
dwóch animatorów zatrudnionych na okres od 1 marca do 30 listopada.
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Kultura
Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji
W skład Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji wchodzą: Dom Kultury
w Popielowie, Dom Kultury w Karłowicach, Dom Ludowy w Rybnej, Świetlica Wiejska w Stobrawie,
Starych Kolniach, Lubieni, Kaniowie i Kurzniach. Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji
jest samorządową jednostka organizacyjną, działającą jako samorządowa instytucja kultury.
W roku 2018 Centrum Kultury prowadziło następujące zespoły, sekcje: Zespół taneczny Euforia,
Orkiestra Dęta „Select Band”, Sekcje plastyczne (Świetlica wiejska w Kaniowie, Dom Kultury
w Popielowie, Dom Ludowy w Rybnej, Świetlica wiejska w Lubieni), Sekcja Seniorów „Senior Caffe”
(Dom Kultury w Popielowie, Świetlica wiejska w Starych Siołkowicach, Świetlica wiejska w Lubieni),
Zespół folklorystyczny „Mazelunki”, Zespół folklorystyczny „Siołkowiczanki”, Zespół śpiewaczy „Lira”,
Zespół śpiewaczy „Heimatmelodie”, Sekcja turystyczno-rowerowa „Popielowskie Wandrusie”, Studio
Piosenki „Wiolinki” i „Ekspresja”. W powyższych sekcjach na stałe uczestniczy około 230 mieszkańców
Gminy Popielów.
Wykres 3. Skala udziału w zajęciach w stosunku ogólnej liczby uczestników (230).

Popielowskie
Wandrusie
20%

Studio Piosenki
3%

Senior caffe
20%
Orkiestra
5%

Lira
4%
Heimatmelodie
5%
Siołkowiczanki
7%Mazelunki
1%

Euforia
20%
plastyczne
15%

Źródło: Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.

Istotne przedsięwzięcia 2017/2018
 udział w programie Zaproś nas do siebie – Narodowe Centrum Kultury. Program ten dał możliwość
podniesienia kwalifikacji i umiejętności pracownikom Centrum Kultury,
 Realizacja małych grantów „Od gliny do podkowy”. W ramach grantu odbywały się warsztaty dla
dzieci i seniorów w Popielowie, Karłowicach, Rybnej, Kaniowie. był to szereg spotkań z rękodziełem
i ginącymi zawodami,
 Realizacja małych grantów „Stare baby wiedzą co w piekle warzą i jedzą”. Dzięki grantowi udało się
zaangażować seniorów w Popielowie , Starych Siołkowicach i Karłowicach, którzy aktywnie tworzyli
książkę kucharską,
 Remont świetlicy wiejskiej w Kaniowie.
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Główne wydarzenia kulturalne
 Ludzie Kultury – spotkanie mające na celu integrację lokalnych środowisk twórczych, oraz
wyróżnienie osób, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju kultury w Gminie
Popielów,
 Babski Comber – zabawa karnawałowa nawiązująca do górnośląskich tradycji, jest to impreza tylko
dla pań. Spotkanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem i znane jest poza granicami
województwa opolskiego,
 Chodzenie z Kozłem w Popielowie i Wodzenie Niedźwiedzia w Starych Siołkowicach,
 Stół Wielkanocny. Wydarzenie odbywa się tradycyjnie w Niedzielę Palmową. Sołectwa gminy
Popielów, Stowarzyszenia, lokalni twórcy prezentują swoje Wielkanocne potrawy oraz rękodzieło.
W trakcie trwania imprezy odbywa się konkurs na najlepszy wypiek świąteczny „Baby na Stoły”,
 Popielowski Oktoberfest. Impreza o charakterze plenerowym, integrująca mieszkańców.
W 2018r. na terenie Gminy Popielów działały następujące stowarzyszenie oraz organizacje:
 Stowarzyszenie nasza wieś Stare Siołkowice,
 Stowarzyszenie Nowe Siołkowice,
 Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa „Razem”,
 Związek Śląskich Kobiet Wiejskich – koło Popielów,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Karłowicach,
 DFK Popielów,
 DFK Stare Siołkowice,
 Gminny Związek Wędkarski,
 Ludowe Kluby Sportowe.
Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie
W 2018r. na terenie gminy Popielów działało 5 placówek bibliotecznych: Gminna Biblioteka Publiczna
w Popielowie (oddział dla dorosłych i oddział dla dzieci) oraz filie: w Karłowicach, Stobrawie, Starych
Siołkowicach. Zasoby Biblioteki obejmowały 50 279 woluminów. W 2018 roku wpłynęło 1102
woluminów: zakupiono 753 szt. (w tym 2 audiobooki), otrzymano w darze 344 szt. (w tym
3 audiobooki), otrzymano za zagubione 5szt. Natomiast ubyło 1072 woluminów: 1035 szt. z selekcji,
37 szt. niezwróconych przez czytelników. W 2018 roku zamówiono do bibliotek 17 tytułów czasopism.
Bibliotekarze pracują nad komputerowym opracowywaniem zbiorów. Na dzień 31.12.2018r. do
systemu bibliotecznego MAK + wprowadzono 40 837 woluminów, co stanowi 81% ogółu.

26

Raport o stanie Gminy Popielów za rok 2018
Tabela 8. Stan Ilościowo- wartościowy księgozbioru bibliotek gminy Popielów (31.12.2018r.)
Biblioteka

Ilość egzemplarzy
Przybyło

Ubyło

Wartość (PLN)

Stan aktualny

Przybyło

Ubyło

Stan aktualny

GBP Popielów
O/Dorosłych

270

225

13 889

6 292,48

163,58

148 438,81

GBP Popielów
O/Dzieci

184

330

8 580

2 860,05

1,58

68 064,27

Razem
GBP Popielów

454

555

22 469

9 152,53

165,16

216 503,08

Filia Karłowice

200

0

11 933

4 178,44

0

81 092,87

Filia
Stare Siołkowice

285

77

10 199

5 718,54

439,21

81 364,85

Filia Stobrawa

163

440

5 678

3 111,46

892,63

49 861,30

1 102

1 072

50 279

22 160,97

1 497,00

428 822,10

OGÓŁEM

Źródło: Materiał przygotowany przez Gminną Bibliotekę w Popielowie.

Zbiory obcojęzyczne na naszym terenie posiadają 2 biblioteki w miejscowościach: Popielów i Karłowice.
Ogółem liczba zbiorów wynosi 8361. Są to książki w językach: niemieckim, francuskim, angielskim,
włoskim, rosyjskim, hiszpańskim. W 2018 roku wypożyczono 543 książki ze zbiorów obcojęzycznych.
Tabela 9. Podstawowe dane o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z podziałem na placówki w 2018 roku.
Stare
Siołkowice

Stobrawa

Karłowice

Popielów

OGÓŁEM

Liczba zarejestrowanych
użytkowników biblioteki

267

154

209

1 108

1 738

Liczba wypożyczeni
i udostępnień

5 302

3 457

3 783

11 774

24 316

Odwiedziny w bibliotece

1 053

2 378

1 458

8 963

13 852

Źródło: Materiał przygotowany przez Gminną Bibliotekę w Popielowie.

Do najważniejszych działań, zrealizowanych w 2018 roku, należą:
 lekcje biblioteczne dla podopiecznych przedszkoli, szkół i warsztatów terapii zajęciowej,
 spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki,
 spotkania autorskie,
 cykliczny konkurs „Test gwarowy”,
 ogólnopolska akcja „Noc Bibliotek”,
 realizacja projektu pn. „Godni teraźniejszości szanujemy i pamiętamy o przeszłości”, W ramach
projektu wydano publikację Andrzeja Stampki „Z dziejów Siołkowic i okolicy”.
 ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie”,
 udział w akcji „Książka wspiera Bohatera”,
 ogólnopolski „Dzień Głośnego Czytania”.
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W 2018 roku Biblioteka po raz kolejny wzięła udział w programie Biblioteka Narodowa- zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek- priorytet 1.
Tabela 10. Liczba organizowanych imprez w Gminnej Bibliotece Publicznej z/s w Popielowie z podziałem na
odbiorców: dorosłych i dzieci.
IMPREZY

DLA DOROSŁYCH

DLA DZIECI

Konkursy

-

1

Lekcje biblioteczne

1

11

Spotkania autorskie

2

1

Spotkania dyskusyjne

12

18

Źródło: Materiał przygotowany przez Gminną Bibliotekę w Popielowie.

W roku 2018 realizowano również przedsięwzięcia wynikające z zapisów Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019 (Program przyjęty uchwałą nr XVIII/139/2016
Rady Gminy Popielów z dnia 25 sierpnia 2016r.) tj.:
 Prace konserwatorskie zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja
drewnianego ołtarza oraz rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu,
 Renowacja elewacji i stolarki zewnętrznej, zagospodarowanie terenu, budowa systemu
monitoringu oraz iluminacji zewnętrznej kościoła na konstrukcję kościoła p.w.św. Judy Tadeusza w
Kurzniach,
 Odbudowa mostu stanowiącego element zabytkowego parku oraz odbudowa i zabezpieczenie
zabytkowej stajni i wozowni przyzamkowej w Karłowicach – w ramach projektu partnerskiego
„Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego dla obszaru Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji
i Rekreacji” (Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1).

28

Raport o stanie Gminy Popielów za rok 2018
Ochrona środowiska naturalnego, zagospodarowanie przestrzenne
(inwestycje)
Ochrona Środowiska
Dbałość o środowisko jest istotnym zadaniem jednostek samorządu terytorialnego, a kierunki
podejmowanych działań powinny wynikać ze strategicznych dokumentów, uwzględniających lokalne
środowisko naturalne. Podstawowe zadania z zakresu ochrony środowiska gminy Popielów zostały
określone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020, przyjętym
Uchwałą nr XXIII/179/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 2 lutego 2017 r. Przedstawione poniżej
inwestycje, obrazujące stopień realizacji Programu, to najczęściej działania długoterminowe, które
zostały w niniejszym Raporcie opisane w zakresie obejmujących rok 2018r., w obszarach:
 ochrony przyrody i krajobrazu,
 ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w tym ochrony przed powodzią,
 ochrony powierzchni ziemi i gleb,
 ochrony powietrza atmosferycznego,
 ochrony przed hałasem,
 promieniowania elektromagnetycznego,
 zapobiegania poważnym awariom przemysłowym oraz bezpieczeństwu chemicznemu
i biologicznemu,
 edukacji ekologicznej,
 planowania przestrzennego.
Zasoby przyrodnicze
W obszarze interwencji zasoby przyrodnicze został określony cel strategiczny: „Ochrona
i powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu
obszarów chronionych, a także ich wykorzystania w rozwoju społeczno-gospodarczym”.
Tabela 11. Inwestycje w obszarze „Zasoby przyrodnicze” realizowane w 2018r.
Lp.

Zadanie

1.

Nasadzenia drzew
i krzewów

2.

Pielęgnacja terenów
zielonych w miejscowości
Stare Siołkowice,
Karłowice, Stobrawa,
Lubienia
Konserwacja kościoła pw.
Św. Judy Tadeusza w

3.

Termin
realizacji
2018

Stopień
realizacji
Z

2018

Z

2017-2018

Z
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Uwagi, dodatkowe informacje
W miejscowości Stobrawa wzdłuż
ulicy Polnej dokonano nasadzeń 168
szt. drzew owocowych z gatunku
czereśnia odmiana Bittnera i
Hedelfińska, które otrzymano
nieodpłatnie z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego w ramach realizowanego
projektu z zakresu bioróżnorodności.
Poniesione wydatki dotyczą m.in.
zakupu i transportu palików
sosnowych, osłonek, taśmy.
-

Zadanie zrealizowane przez Parafię
Rzymskokatolicką pw. Św. Michała
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Lp.

Zadanie

Termin
realizacji

Stopień
realizacji

Kurzniach wraz z
zagospodarowaniem
terenu

4.

Budowa ośrodka
wypoczynkowego w
Nowych Siołkowicach

2017-2019

Z

Uwagi, dodatkowe informacje
Archanioła w Karłowicach w ramach
projektu partnerskiego pn. „Ochrona,
promocja i rozwój dziedzictwa
kulturowego na obszarze
Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i
Rekreacji – część południowa”
dofinansowanego z RPO WO 20142020.
Zadanie zrealizowane w ramach
projektu pn. „Budowa przystani
wodnej w Nowych Siołkowicach”. W
ramach operacji powstał kompleks
obejmujący: plażę, chodnik i tereny
zielone przy zbiorniku wodnym.
Projekt zrealizowany w ramach PO
Rybactwo i Morze.

Źródło: Opracowanie własne. Objaśnienia: Z – zadanie zrealizowane, N-zadanie niezrealizowane, CZ – zadanie częściowo
zrealizowane lub w trakcie realizacji.

Tabela 12. Dodatkowa działalność gminy, wpisująca się w zadania dotyczące ochrony przyrody i kształtowania
krajobrazu realizowana w 2018r.
Lp.

Zadanie

Termin
realizacji
2018-2020

1.

Inwentaryzacja
przyrodnicza Gminy
Popielów oraz
zabezpieczenie,
pielęgnacja i oznakowanie
wskazanych pomników
przyrody i cennych
przyrodniczo drzew

2.

Opracowanie ekspertyzy
drzewa z gatunku dąb
szypułkowy uznanego za
pomnik przyrody
Wykonanie prac
pielęgnacyjnych i
zabezpieczających
pomnika przyrody

2018

Ochrona, promocja i
rozwój dziedzictwa
kulturowego na obszarze
Stobrawskiej Strefy
Rehabilitacji i Rekreacji –
część południowa

2016-2018

3.

5.

2018

Uwagi, dodatkowe informacje
W 2018 r. Gmina złożyła w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego w ramach ogłoszonego
naboru dla działania 5.1 Ochrona różnorodności
biologicznej wniosek o dofinasowanie projektu. Jego
rzeczowa realizacja zaplanowana jest w latach 20192020.
Projekt
obejmuje
opracowanie
m.ni.
inwentaryzacji pomników przyrody wraz z ich
oznakowaniem, ekspertyzę i pielęgnację wybranych
drzew, przeprowadzenie serii kampanii edukacyjnych
oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy
Popielów.
Gmina Popielów zleciła opracowanie ekspertyzy drzewa
z gatunku dąb szypułkowy uznanego za pomnik
przyrody usytuowanego na działce nr na dz. 408 a.m. 2
obręb Karłowice, stanowiącej własność Skarbu Państwa
W oparciu o opracowaną ekspertyzę wykonano prace
pielęgnacyjne i zabezpieczające drzewa z gatunku dąb
szypułkowy stanowiącego pomnik przyrody w
miejscowości
Karłowice
usytuowanego
przed
przejazdem kolejowym przy ul. Brzeskiej.
W 2018 zakończono realizację projektu przez Gminę
Popielów i 11 partnerów, dofinasowanego w ramach
RPO WO 2014-2020. Głównym celem projektu było
zwiększenie dostępności zasobów kulturowych,
poprzez ochronę, promocję i rozwój dziedzictwa
kulturowego na Obszarze Stobrawskiej Strefy
Rehabilitacji i Rekreacji – w części południowej. Projekt
poprzez przewidziane działania, wpływa na zachowanie
dziedzictwa kulturowego, powstrzymując degradację
zabytków,
oraz zwiększając
ich
dostępność,
bezpieczeństwo i ekspozycję. Gmina Popielów w
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Lp.

Zadanie

Termin
realizacji

6.

Budowa infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej w
miejscowości Nowe
Siołkowice – altana i plac
zabaw

2018

7.

Budowa boiska do
siatkówki plażowej nad
zbiornikiem wodnym w
Nowych Siołkowicach

2018-2019

8.

Budowa pola
namiotowego nad
kąpieliskiem w Nowych
Siołkowicach

2018-2019

9.

Budowa infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej w
miejscowości Nowe
Siołkowice – Pomost

2018-2020

Uwagi, dodatkowe informacje
ramach projektu dokonała odbudowy zabytkowej stajni
i wozowni w Karłowicach oraz mostu w Karłowicach.
Zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem poprzez
budowę altany i placu zabaw. Celem operacji było
poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w
miejscowości Nowe Siołkowice poprzez budowę altany
i placu zabaw nad zbiornikiem wodnym. Zadanie
zrealizowano w ramach PROW 2014-2020 poprzez LGD
Stobrawski Zielony Szlak.
Gmina Popielów w 2018 r. złożyła w ramach PROW
2014-2020 poprzez LGD Stobrawski Zielony Szlak
wniosek o dofinasowanie i podpisała umowę na
realizację przedmiotowej operacji polegającej na
zagospodarowaniu terenu nad kąpieliskiem poprzez
budowę boiska do siatkówki plażowej i nasadzenie
drzew w celu stworzenia możliwości uprawiania sportu
nad kąpieliskiem. Rzeczowa realizacji nastąpi w 2019 r.
Gmina Popielów w 2018 r. złożyła w ramach PROW
2014-2020 poprzez LGD Stobrawski Zielony Szlak
wniosek o dofinasowanie i podpisała umowę na
realizację przedmiotowej operacji polegającej na
stworzeniu możliwości rekreacji i wypoczynku poprzez
budowę pola namiotowego przy kąpielisku w Nowych
Siołkowicach. Rzeczowa realizacji nastąpi w 2019 r.
Gmina Popielów w 2018 r. złożyła w ramach PROW
2014-2020 wniosek o dofinasowanie i podpisała
umowę na realizację przedmiotowej operacji
polegającej na Poszerzenie oferty turystycznej nad
kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach poprzez budowę
pomostu. Rzeczowa realizacji nastąpi w 2019 -2020 r.

Źródło: Opracowanie własne.

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych w tym ochrona przed powodzią, gospodarowanie
wodami i gospodarka wodno-ściekowa
Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych to
ochrona zasobów wodnych, w tym podziemnych, celem zapewnienia ludności wody pitnej dobrej
jakości, osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału wód oraz ochrona przed powodzią.
Cele i zadania określone na 2018 r. to:
 „Ochrona zasobów wodnych, w tym podziemnych, osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału
wód oraz ochrona przed powodzią”. Zaplanowano utrzymanie lub osiągnięcie dobrego
stanu/potencjału wód powierzchniowych i niepogorszenie stanu wód podziemnych
 „Zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości oraz uporządkowanie gospodarki
ściekowej”. Zaplanowano brak zanieczyszczeń bakteryjnych w wodach ujmowanych do
spożycia, a także skanalizowanie obszary gminy do poziomu 85 %.
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W ramach realizacji zadań wynikających z ochrony wód podziemnych i powierzchniowych w 2018 r.
przewidziano zakończenie następujących inwestycji:
Tabela 13. Inwestycje w obszarze „Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych” realizowane w 2018r.
Lp.

Zadanie

1.

Budowa kanalizacji
sanitarnej dla wsi
Lubienia

2.

Kanalizacja sanitarna
ciśnieniowa dla wsi
Kaniów, Popielów –
etap III, Stare Kolnie –
etap II, Popielów ul.
Legier, ul. Kamieniec –
etap II Rybna i
Stobrawa oraz
budowa stacji
uzdatniania wody w
miejscowości Stare
Siołkowice
Podłączenie studni nr
1b i 3 w tym: przyłącz
wodociągowy,
obudowa studni,
sterowanie i zasilanie
energetyczne. Ujęcie
wody „Kurznie” gm.
Popielów

3.

Termin
realizacji
20162018

Stopień
realizacji
Z

20162018

Z

20172018

Z

Uwagi, dodatkowe informacje
Zadanie zrealizowane w ramach projektu pn.
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lubienia oraz przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach"
dofinasowanego z PROW 2014-2020.
Zadanie zrealizowane w ramach projektu pn.
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji
uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów”
dofinasowanego z RPO WO 2014-2020.

Zadanie zrealizowane w ramach projektu pn.
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lubienia oraz przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach"
dofinasowanego z PROW 2014-2020.

Źródło: Opracowanie własne.Objaśnienia: Z – zadanie zrealizowane, N-zadanie niezrealizowane, CZ – zadanie częściowo
zrealizowane lub w trakcie realizacji.

W wyniku realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz
przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach" osiągnięto następujące wskaźniki rzeczowe:
 wykonano 4 698,35 mb rurociągów tłocznych ścieków, 3 059,70 mb m przyłączy kanalizacyjnych
dla 112 kpl. pompowni przydomowych z 1 pompą ścieków,
 rozbudowano i przebudowano Stację uzdatniania Wody w miejscowości Kurznie.
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W związku z zakończeniem w 2018 r. realizacji projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji
uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów” osiągnięto następujące efekty rzeczowe:
 wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Kaniów, w tym wykonanie 4 183,85 mb
rurociągów tłocznych ścieków, 3 165,50 mb przyłączy kanalizacyjnych dla 99 kpl. pompowni
przydomowych z 1 pompą ścieków oraz 1 kpl. z 2 pompami ścieków – zadanie zakończono
w 2017r.,
 wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Popielów –etap III, w tym wykonanie 1 886,30
mb rurociągów tłocznych ścieków, 1 475,05 mb przyłączy kanalizacyjnych dla 52 kpl. pompowni
przydomowych z 1 pompą ścieków - zadanie zakończono w 2017 r.,
 wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Popielów, ul. Kamieniec w tym wykonanie
272,95 mb rurociągów tłocznych ścieków, 333,30 mb przyłączy kanalizacyjnych dla 10 kpl.
pompowni przydomowych z 1 pompą ścieków – zadanie zakończono w 2017 r.,
 wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Stare Kolnie –etap II, w tym wykonanie 1759,70
mb rurociągów tłocznych ścieków, 1 163,65 mb przyłączy kanalizacyjnych dla 34 kpl. pompowni
przydomowych z 1 pompą ścieków - zadanie zakończono w 2017 r.,
 wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Rybna, w tym wykonanie 3 684,65 mb
rurociągów tłocznych ścieków, 2 247,50 m przyłączy kanalizacyjnych dla 79 kpl. pompowni
przydomowych z 1 pompą ścieków - zadanie zakończono w 2018 r.,
 wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Stobrawa, w tym wykonanie 5 894,15 mb
rurociągów tłocznych ścieków, 3 392,90 mb przyłączy kanalizacyjnych dla 112 kpl. pompowni
przydomowych z 1 pompą ścieków - zadanie zakończono w 2018 r.,
 kompleksowo przebudowano Stację Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach - zadanie
zakończono w 2018 r.
W skutek zakończenia realizacji powyższych przedsięwzięć 96,18% mieszkańców terenu
wyznaczonej Aglomeracji Popielów-Karłowice korzysta z sieci kanalizacji sanitarnej. Poza
wyznaczonym terenem Aglomeracji znajdują się miejscowości: Lubienia, Popielowska Kolonia oraz
część ternu Popielowa tj. Wielopole i fragment Kabach. W miejscowości Lubienia z pozyskanych
z PROW 2014-2020 środków wybudowano kanalizację sanitarną, natomiast na pozostałym obszarze ze
względów ekonomicznych (duże rozproszenie zabudowy mieszkaniowej) niezasadna jest budowa sieci
kanalizacyjnej.
Do priorytetowych zadań na najbliższe lata należy modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych
Siołkowicach. Z uwagi na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów
i zwiększenie ilości dopływających ścieków konieczne jest wykonanie gruntownej modernizacji
istniejącej oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach, w wyniku której nastąpi m.in. zwiększenie
przepustowości oczyszczalni ścieków z istniejących 600 m3/dobę do docelowych 1200 m3/dobę.
Ochrona powierzchni ziemi i gleb
Strategiczny cel średniookresowy w w/w zakresie, to ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb,
powierzchni ziemi i surowców mineralnych.
Cele na 2018 r. to:
 w obszarze interwencji zasoby geologiczne, został określony cel strategiczny: „Ochrona
i racjonalne wykorzystanie surowców naturalnych”.
 w obszarze interwencji gleby, został określony cel strategiczny: „Ochrona i racjonalne
wykorzystanie gleb”. Zaplanowano brak przekroczeń zanieczyszczenia gleb i utrzymanie
poziomu zakwaszenia gleby.
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Tabela 14. Zadania w obszarze „Ochrony ziemi i gleby” realizowane w 2018r.
Lp.
1.

Zadanie
Monitoring
zrekultywowanego
składowiska
odpadów w
Karłowicach

Termin
realizacji
2018

Stopień
realizacji
Z

Uwagi, dodatkowe informacje
Zadanie polegało na dwukrotnym poborze prób i
badaniu wód podziemnych;
badaniu wód
odciekowych; pomiarze emisji i składu gazu
składowiskowego; badaniu gleby; badaniu sprawności
systemu odprowadzania gazu składowiskowego;
opracowaniu raportu rocznego oraz sprawozdania
półrocznego; opracowaniu geodezyjnego kontroli
osiadania wysypiska odpadów w Karłowicach;
pomiaru wielkości opadów
w miejscowości
Karłowice.

Źródło: Opracowanie własne.Objaśnienia: Z – zadanie zrealizowane, N-zadanie niezrealizowane, CZ – zadanie częściowo
zrealizowane lub w trakcie realizacji

Ochrona powietrza atmosferycznego, ochrona klimatu
Podstawowym celem polityki ekologicznej w zakresie ochrony powietrza w perspektywie
średniookresowej jest osiągnięcie takiego stanu jakości powietrza atmosferycznego, który nie będzie
zagrażał zdrowiu ludzi i środowisku oraz będzie spełniał wymagania prawne w zakresie jakości
powietrza i norm emisyjnych. Wiąże się to w szczególności z ograniczaniem niskiej emisji, wzrostem
udziału energii odnawialnej oraz ograniczaniem emisji ze źródeł komunikacyjnych.
Cele na 2018 to:
 w obszarze interwencji ochrona klimatu i jakości powietrzy został określony cel strategiczny:
„Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie niskiej emisji, wzrost
efektywności energetycznej oraz udziału energii odnawialnej”.
Tabela 15. Zadania w obszarze „Ochrony powietrza atmosferycznego, ochrona klimatu” realizowane w 2018r.
Lp.

Zadanie

1.

Budowa
infrastruktury
pieszo-rowerowej w
powiecie opolskim –
etap II

2.

Promowanie
strategii
niskoemisyjnych –
Przebudowa
obiektów
publicznych

Termin
realizacji
20172020

Stopień
realizacji
N

20182019

CZ

Uwagi, dodatkowe informacje
Gmina w zamian za to zadanie złożyła wniosek o
dofinasowanie i podpisała umowę o dofinasowanie
projektu partnerskiego pn. „Budowa ścieżek pieszorowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin
Brzeski” . Zakres zadania na obszarze Gminy Popielów
obejmować będzie budowę ścieżek rowerowych wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 458 do granicy gminy i wzdłuż
drogi woj. nr 457 od skrzyżowania z dr. woj. 458 przez
Popielów, Stare Kolnie i Stobrawę do granicy Gminy.
Łącznie ok. 10 km.
Zadanie w trakcie realizacji, w 2018 r. złożono wnioski o
dofinasowanie realizacji inwestycji związanych z
modernizacją i poprawą efektywności energetycznej w
budynku gimnazjum w Starych Siołkowicach i świetlicy
wiejskiej w Stobrawie.

Źródło: Opracowanie własne. Objaśnienia: Z – zadanie zrealizowane, N-zadanie niezrealizowane, CZ – zadanie częściowo
zrealizowane lub w trakcie realizacji.
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Tabela 16. Dodatkowa zadania gminy dotyczące poprawy infrastruktury drogowej, mające wpływ na poprawę
powietrza, realizowane w 2018r.
Lp.

Opis

1.

Remont nawierzchni drogi w m. Stobrawa – dz. 585 km 3 -

2.

Remont parkingu przy Kościele w m. Karłowice

3.

„Przebudowa drogi gminnej nr 101806 O – ulicy Stawowej w m.
Kurznie”.

Zadanie realizowane w ramach
Programu rozwoju gminnej i
powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019

4.

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów

Środki własne

5.

Remont nawierzchni na półce wałowej wału
przeciwpowodziowego w miejscowości Stare Kolnie
Budowa drogi dojazdowej do kąpieliska w m. Nowe Siołkowice

Środki własne

7.

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni (pojedyncze) drogi do
kąpieliska w m. Nowe Siołkowice w ilości 2 100 m2

Środki własne

8.
9.

Budowa przepustu nad rzeką Fiszerką w m. Nowe Siołkowice
Remont nawierzchni drogi gruntowej w m. Kaniów, ul.
Mickiewicza

Środki własne
Środki własne

10.

Modernizacja nawierzchni drogowej w m. Stobrawa – ciąg ul.
Grobli
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy
Popielów
Modernizacja nawierzchni dróg stanowiących własność Gminy
Popielów w miejscowości Rybna i St. Siołkowice – wykonanie
nawierzchni z frezowiny asfaltowej

Środki własne

13.

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej – ul. Cicha w m.
Karłowice (wykonanie nawierzchni asfaltowej)

Środki własne

14.

Roboty remontowe nawierzchni dróg stanowiących własność
Gminy Popielów na terenie miejscowości Popielów i Karłowice

Środki własne

6.

11.
12.

Źródło finasowania
Dopłata do zadania udzielona
przez PGL Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Brzeg
Środki własne

Środki własne

Środki własne
Środki własne

Źródło: Opracowanie własne.

Ochrona przed hałasem
Strategiczny cel średniookresowy Gminy Popielów w zakresie ochrony przed hałasem, to zmniejszenie
skali narażenia mieszkańców gminy na nadmierny poziom hałasu.
Cele na 2018 rok to:
 w obszarze interwencji ochrona przed hałasem został określony cel strategiczny: „Zmniejszenie
skali narażenia mieszkańców gminy na nadmierny poziom hałasu”.
Tabela 17. Zadania w obszarze „Ochrony przed hałasem” realizowane w roku 2018.
Lp.
1.

Zadanie
Nasadzenia drzew
wzdłuż dróg

Termin
realizacji

Stopień
realizacji

2018

Z

Uwagi, dodatkowe informacje
Opis zadania znajduje się w tabeli związanej z
zasobami przyrody

Źródło: Opracowanie własne. Objaśnienia: Z – zadanie zrealizowane, N-zadanie niezrealizowane, CZ – zadanie częściowo
zrealizowane lub w trakcie realizacji.
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Edukacja ekologiczna
Podstawowym celem edukacji ekologicznej jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej
i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego
rozwoju.
Tabela 18. Zadaniem realizowane w ramach edukacji ekologiczne w roku 2018.
Lp.

Zadanie

1.

Akcja „Sprzątanie Świata”

Termin
realizacji
2018

Stopień
realizacji
Z

Uwagi, dodatkowe informacje
Koszty obejmowały jedynie zakup worków
na śmieci, które przekazano do wszystkich
placówek oświatowych. Zebrane przez
dzieci i młodzież odpady zostały
nieodpłatnie odebrane przez firmę
Remondis Sp. z o.o.

Źródło: Opracowanie własne. Objaśnienia: Z – zadanie zrealizowane, N-zadanie niezrealizowane, CZ – zadanie częściowo
zrealizowane lub w trakcie realizacji.

Tabela 19. Zadaniem realizowane w ramach promocji zasad zrównoważonego rozwoju i aktywnego spędzania
czasu zrealizowano w roku 2018.
Lp.

Zadanie

1.

Pływać jak
żabka

2.

Trampolina
wodna

Termin
realizacji
2018

2018

Uwagi, dodatkowe informacje
Zadanie polegało na organizacji innowacyjnej oferty spędzania wolnego czasu
poprzez organizację zajęć nauki pływania dla dzieci na kąpielisku w Nowych
Siołkowicach. Operację zrealizowano w ramach PROW 2014-2020.
W ramach zadania zostały zakupione dwie trampoliny wodne na których
odbywały się codziennie treningi po 1 godz. pod okiem trenera - ratownika w
skokach na trampolinie dla dzieci z okolicznych miejscowości oraz
przebywających na wakacjach na terenie Gminy Popielów. Poza treningami
trampoliny wodne były ogólnodostępne w godzinach otwarcia kąpieliska
„Przystań wodna w Nowych Siołkowicach”. Ponadto w ramach zadania
zostały zorganizowane trzy pikniki rodzinne które odbyły się 7 lipca, 4
sierpnia oraz 1 września. Operację zrealizowano w ramach PROW 2014-2020.

Źródło: Opracowanie własne.

Gospodarka odpadami
W 2018 r. system gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonował w oparciu o przepisy ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz poniższych aktów prawa miejscowego:
 Uchwała nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów – została podjęta
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
i koniecznością doprecyzowania zasad selektywnego zbierania odpadów na terenie Gminy
Popielów do przepisów w/w rozporządzenia,
 Uchwała Nr XXVII/223/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w której dostosowano
przepisy obowiązujące na terenie Gminy Popielów do zasad selektywnej zbiórki odpadów
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komunalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,
 Uchwała Nr XXIX/257/2017 r. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
która dostosowała wzór deklaracji do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 Uchwała Nr XXIX/258/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, w której po
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uwzględniającego zapisy
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów określono nowe stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01 stycznia 2018 r.
Na ternie Gminy Popielów system gospodarowania odpadami objęto wyłącznie nieruchomości
zamieszkałe, a odbiór odpadów w 2018 r. odbywał się przez firmę Remondis Opole Sp. z o.o.
wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na okres od 01.01.2018 do 31.12.2019 r. Ponadto od
1 stycznia 2018 r. zaczęła obowiązywać umowa zawarta z PROWD Sp. z o.o., na podstawie której
mieszkańcy mieli możliwość nieodpłatnego przekazywania selektywnie zebranych odpadów do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w miejscowości
Chróścice. Odpady komunalne z terenu Gminy Popielów odbierane są w postaci zmieszanej
i selektywnej. Zbieranie odpadów w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu
gospodarki odpadami. Na terenie Gminy Popielów selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest już
od 1 stycznia 2005 r.
W ramach selektywnej zbiórki w 2018 r. zbierane były odpady:
 metale i tworzywa sztuczne w pojemniku z żółtą klapą,
 szkło w pojemniku zielonym,
 odpady biodegradowalne w pojemniku brązowym,
 papier w worku niebieskim,
 odpady zmieszane w pojemniku czarnym.
Łączna ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Popielów w roku 2018 (w tym
PSZOK) wynosi 2 879,684 Mg.
Tabela 20. Zestawienie masy poszczególnych odpadów wytworzonych w 2018 r.
Kod
odpadu

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]

20 03 01

Zmieszane odpady komunalne

1 594,400

Sposób
zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych
R12

20 03 99

0,580

R12/D8

20 03 07

Odpady komunalne nie wymienione w
innych podgrupach
Odpady wielkogabarytowe

150,520

R12

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

28,140

R12/R3
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Kod
odpadu

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]

15 01 07

Odpady opakowaniowe ze szkła

161,600

Sposób
zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych
R5

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Zmieszane odpady opakowaniowe

584,200

Kompostowanie

214,869

R12

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice zawierające
substancje niebezpieczne

0,220

R13

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,120

R13

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu
Gruz ceglany

0,200

R12

53,000
20,370

D5
Składowanie
R5

Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Odpady ulegające biodegradacji

0,005

R13

6,040

Kompostowanie

2,880

R5

17 01 01

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06
Odpady betonu oraz gruz betonowy

9,400

R5

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie

1,580

R5

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
Inne odpady nieulegające
biodegradacji
Łącznie

0,200

R12

1,420

R12

15 01 06

17 09 04

17 01 02
20 01 21*
20 02 01
17 01 07

20 02 03

2 829,744

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 21. Zestawienie masy poszczególnych odpadów wytworzonych w 2018 r. zebranych w punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
Kod odpadu

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

2,650

R12

16 01 03
17 01 01

Zużyte opony
Odpady betonu oraz gruz betonowy

1,900
4,720

R1
R5
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Kod odpadu

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych

17 06 04

Materiały izolacyjne

1,520

D5

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów

10,920

D5

17 03 80

Odpadowa papa

3,780

D5

20 01 10

Odzież

4,040

R12/D8

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

0,730

R12

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

0,715

R12

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

1,295

R12

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

10,120

R12/rozdrabnianie

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

1,290

R12

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

6,260

R3
Kompostowanie

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto Gmina na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zobowiązana jest do osiągania odpowiednich wskaźników. Poniższa tabela przedstawiono rodzaje
wskaźników wraz z określeniem wymaganego poziomu oraz rzeczywistymi wskaźnikami osiągniętymi
przez Gminę Popielów.
Tabela 22. Stopień Zestawienie wskaźników dot. masy poszczególnych odpadów wytworzonych w 2018 r.
zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Określenie
wymaganego
poziomu w 2018 r.

Wskaźnik
osiągnięty
przez Gminę
Popielów

Poziom recyklingu,
przygotowania do
ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych
i szkła

30%

34,82%

Poziom redukcji odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych
do składowania
Poziom recyklingu,
przygotowania do
ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i
rozbiórkowych

40%

0%

50%

82,62%

Rodzaj wskaźnika
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Uwagi

Osiągnięty za rok 2018 poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia
odpadów zbieranych w sposób selektywny
tj.: papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła wyniósł zgodnie z ww. obliczeniami
34,82 %. Osiągnięty poziom recyklingu
wynosi nieco ponad poziom wymagany
30%, należy w kolejnych latach starać się
poprawić ten wskaźnik, który
w roku
2020 będzie wynosił 40%.
W roku 2018 poziom ograniczenia masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazywanych
do
składowania został osiągnięty
W 2018 r. należało osiągnąć 50 % poziom
recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami, a więc
wymagany poziom został osiągnięty.

Raport o stanie Gminy Popielów za rok 2018
z odebranych z obszaru
gminy odpadów
komunalnych
Źródło: Opracowanie własne.

Koszty ponoszone przez gminę w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych są przede wszystkim kosztami odbioru
i zagospodarowania tych odpadów, będącymi wynikiem podpisania umowy z Wykonawcą usługi.
Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Popielów wygrała firma
Remondis Opole Sp. z o.o., której oferta była jedyną złożoną w postępowaniu przetargowym. Umowa
została podpisana na okres 24 miesięcy, a wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.
Dodatkowo w 2018 r. Gmina Popielów zrealizowała zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Popielów - w roku 2018”, w wyniku którego uśnięto 26,285 Mg
azbestu z 10 nieruchomości na terenie gminy.

Zagospodarowanie przestrzenne
W 2018 r. uchwalona została zmiana do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Popielów. Zmiana Studium umożliwia kontynuowanie prac nad zmianami mpzp
wsi Popielów, Stare Siołkowice i Karłowice.
Gospodarka nieruchomościowa
Ogółem powierzchnia gruntów należących do Gminy Popielów na dzień 31.12.2018r. wynosiła
359,6441 ha w tym:
 grunty rolne 66,5667 ha,
 grunty leśne 8,6095 ha,
 grunty mieszkaniowe 3,9349 ha,
 grunty przemysłowe 5,0279 ha,
 grunty rekreacyjno-wypoczynkowe 17,8015 ha,
 grunty pod drogami 235,5744 ha,
 grunty pod stawami 2,6900 ha,
 użytki kopalne 0,4700 ha;
 nieużytki 4,1246 ha;
 tereny różne 3,1083 ha;
 inne tereny zabudowane 9,2384 ha;
 niezabudowane zurbanizowane 2,4979 ha,
 grunty w wieczystym użytkowaniu Gminy Popielów 0,0500 ha,
 nieruchomości oddane w trwały zarząd 6,3558 ha, tym 13 budynki szkól i przedszkoli,
 budynki mieszkaniowe i gospodarcze - 33 szt.,
 budynki pozostałe w tym budynek Urzędu Gminy, Ośrodki Zdrowia, Domy kultury, Świetlice
Wiejskie, Strażnice OSP i inne-36 szt.,
Grunty oddane w wieczyste użytkowanie: 6,2789 ha.
Nabycie mienia w 2018 roku:
 Nabycie prawa wieczystego użytkowania działki nr 391/168 km.1 obręb Popielów (zamiana)
0,0500 ha wartość 11 500,00 zł,
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 Nabycie prawa własności z mocy prawa działki nr 776/1 km.2 obręb Nowe Siołkowice 0,0161
ha wartość 483,00 zł,
 Nabycie prawa własności z mocy prawa działki nr 776/4 km.2 obręb Nowe Siołkowice 0,0105
ha wartość 315,00 zł,
 Nabycie prawa własności z mocy prawa działki nr 644/38 km.4 obręb Stare Siołkowice 0,0619
ha wartość 1 857,00 zł,
 Nabycie prawa własności z mocy prawa działki nr 644/38 km.4 obręb Stare Siołkowice 0,0460
ha; wartość 1 380,00 zł,
 Nabycie prawa własności z mocy prawa działki nr 1420/108, 1422/112 km.1 obręb Popielów
(0,0074 ha ;0,0152ha) wartość 4 789,00 zł,
 Nabycie prawa własności z mocy prawa działki nr 1424/112, 1428/118 km.1 obręb Popielów
(0,0102 ha; 0,0287 ha) wartość 8 243,00 zł,
 Nabycie prawa własności z mocy prawa działki nr 1426/113 km.1 obręb Popielów 0,0303 ha
wartość 909,00 zł,
 Nabycie prawa własności z mocy prawa działki nr 1430/119 km.1 obręb Popielów 0,0141 ha
2 988,00 zł,
 Nabycie prawa własności z mocy prawa działki nr 1432/120 km.1 obręb Popielów 0,0245ha
wartość 735,00 zł,
 Nabycie prawa własności z mocy prawa działki nr 1434/121 km.1 obręb Popielów 0,0160 ha,
wartość 480,00 zł,
 Nabycie prawa własności z mocy prawa działki 1436/121 km.1 obręb Popielów 0,0008 ha,
wartość 24,00 zł,
 Nabycie prawa własności z mocy prawa działki nr 1438/122 km.1 obręb Popielów 0,0472 ha,
wartość 10 002,00 zł,
 Nabycie prawa własności z mocy prawa działki nr 1440/123 km.1 obręb Popielów 0,0213 ha,
wartość 4 513,00 zł.
Sprzedaż mienia w 2018r.:
 Sprzedaż działki nr 337/3 km.2 obręb Karłowice 0,0400 ha, wartość 3 240,00 zł,
 Sprzedaż działki nr 1443/156 km.1 obręb Popielów (zamiana ) 0,0564 ha , wartość 12 300,00 zł.
Dzierżawa mienia w 2018 r.:
W 2018 roku wydzierżawiono 12 nieruchomości gruntowych w tym 1 lokal użytkowy (Ośrodek Zdrowia
w Popielowie) za które roczny czynsz dzierżawny netto wynosi 12942,13 zł .
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Uchwały Rady Gminy Popielów realizowane w 2018r.
L.p.
1.

Numer
XXI/159/2012

Data
28.11.2012

2.
3.

IV/15/2015
V/30/2015

29.01.2015
26.02.2015

4.

VIII/39/2015

29.05.2015

5.

IX/43/2015

25.06.2015

6.

XI/64/2015

22.10.2015

7.

XI/72/2015

22.10.2015

8.

XII/75/2015

26.11.2015

9.

XIII/87/2015

29.12.2015

10.

XIII/91/2015

29.12.2015

11.

XIV/92/2016

28.01.2016

12.

XIV/96/2016

28.01.2016

13.

XIV/99/2016

28.01.2016

14.

XV/104/2016

31.03.2016

15.

XV/105/2016

31.03.2016

16.
17.

XVI/114/2016
XVII/129/2016

5.05.2016
23.06.2016

Tytuł
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe
warunki
przyznawania
nauczycielom
dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania
i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie
Gminy Popielów
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Popielów
w sprawie potwierdzenia udziału Gminy Popielów w Stowarzyszeniu
Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski Zielony Szlak” oraz przystąpienia do
opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie
rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020
w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Independence w Stanach
Zjednoczonych Ameryki
w sprawie członkostwa Gminy Popielów w Stowarzyszeniu Rybacka
Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka
zwyczajnego tego Stowarzyszenia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Gminy
Popielów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości
podatku od środków transportu
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Popielów ma okres 20162020 z perspektywą do 2025 roku
w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącym organów
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Popielów będzie
przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z
budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych
oczyszczalni ścieków
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu
partnerskiego pod nazwą Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcia pieczy
zastępczej
w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Popielów środków
stanowiących fundusz sołecki
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi
w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz
określenia wynagrodzenia za inkaso
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L.p.
18.

Numer
XVII/130/2016

Data
23.06.2016

19.

XVII/132/2016

23.06.2016

20.

XVII/134/2016

23.06.2016

21.

XVII/138/2016

23.06.2016

22.

XVIII/139/2016

25.08.2016

23.

XVIII/141/2016

25.08.2016

24.

XVIII/143/2016

25.08.2016

25.

XIX/144/2016

29.09.2016

26.

XIX/152/2016

29.09.2016

27.

XIX/153/2016

29.09.2016

28.

XX/157/2016

27.10.2016

29.

XX/160/2016

27.10.2016

30.

XX/161/2016

27.10.2016

31.

XXI/167/2016

30.11.2016

32.

XXI/168/2016

30.11.2016

33.

XXII/171/2016

29.12.2016

Tytuł
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół
podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Popielów
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez
Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz
wysokości cen za te usługi
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Nr
XXI/159/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za
wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych
zastępstw,
wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także
kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego
funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych
Rady Gminy Popielów oraz zwrotów kosztów podróży
w sprawie Gminnego Programu opieki nad Zabytkami Gminy Popielów na
lata 2016-2019
w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad
wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w
sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji
Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy
funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków
występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
na lata 2015-2020
w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Popielów
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu
partnerskiego pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego
na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część
południowa”
w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Popielów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień z podatku od nieruchomości
w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Popielów
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Popielów do realizacji
projektu pn. Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz
wspierających osoby niesamodzielne
w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Popielów
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Popielów na lata 2016-2025
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów
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L.p.
34.

Numer
XXII/173/2016

Data
29.12.2016

35.

XXIII/179/2017

2.02.2017

36.

XXIII/180/2017

2.02.2017

37.

XXIII/184/2017

2.02.2017

38.

XXIV/186/2017

30.03.2017

39.

XXIV/187/2017

30.03.2017

40.

XXIV/188/2017

30.03.2017

41.

XXIV/189/2017

30.03.2017

42.

XXIV/190/2017

30.03.2017

43.

XXIV/191/2017

30.03.2017

44.

XXIV/194/2017

30.03.2017

45.

XXV/203/2017

27.04.2017

46.

XXV/205/2017

27.04.2017

47.

XXVI/212/2017

29.06.2017

Tytuł
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Popielów
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Popielów na lata 2016-2020
w sprawie uchwalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów przy udziale
środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Przedszkola na wymiar –
utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie
czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę
Popielów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów, w
postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodami tych szkół, przyznania kryteriom określonej liczby punktów
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz
nauczyciela wspomagającego
w sprawie zasad udzielania i rozdziału obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły
lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popielów
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe,
zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne
usamodzielnienie
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Przedszkola dla wszystkich
przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15
gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie wkładu
własnego gminy zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji
uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa
kulturowego i krajobrazu; Działanie: 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa
w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Popielów
w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej
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L.p.

Numer

Data

48.

XXVI/123/2017

29.06.2017

49.

XXVI/214/2017

29.06.2017

50.

XXVI/218/2017

29.06.2017

51.

XXVI/219/2017

29.06.2017

52.

XXVI/220/2017

29.06.2017

53.

XXVI/221/2017

29.06.2017

54.

XXVII/222/2017

28.09.2017

55.

XXVII/223/2017

28.09.2017

56.

XXVII/227/2017

28.09.2017

57.

XXVII/232/2017

28.09.2017

58.

XXVIII/235/2017

9.11.2017

59.

XXVIII/240/2017

9.11.2017

60.

XXVIII/252/2017

9.11.2017

61.

XXIX/253/2017

30.11.2017

62.

XXIX/254/2017

30.11.2017

63.

XXIX/255/2017

30.11.2017

Tytuł
Gminy Popielów
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXIX/286/2014 Rady
Gminy Popielów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie
Gminy Popielów w ramach pomocy de minimis
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie wkładu
własnego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lubienia oraz przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach”
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Nowe
Siołkowice
w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Popielów
w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt
dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego
opiekuna oraz zasad jego ustalania
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Popielów
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Popielów z dnia
23 czerwca 2016 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa,
ustalenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów – edycja 2017
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz
ustalenia dopłaty do taryfowej ceny odbioru ścieków
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej
budynkami i budowlami oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach
przeznaczonej do wykorzystania na cele infrastruktury technicznej na
okres oznaczony 15 lat
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Opolskiego
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa
Lubienia
w sprawie przejęcia przez Gminę Popielów od Województwa Opolskiego
zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z oświetleniem
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L.p.

Numer

Data

64.

XXIX/257/2017

30.11.2017

65.

XXIX/258/2017

30.11.2017

66.
67.
68.

XXX/260/2017
XXX/261/2018
XXX/262/2017

21.12.2017
21.12.2017
21.12.2017

69.
70.
71.

XXX/263/2017
XXX/264/2017
XXXI/264/2018

21.12.2017
21.12.2017
1.02.2018

72.
73.

XXXI/265/2018
XXXI/266/2018

1.02.2018
1.02.2018

74.
75.

XXXI/267/2018
XXXI/268/2018

1.02.2018
1.02.2018

76.

XXXI/269/2018

1.02.2018

77.

XXXI/270/2018

1.02.2018

78.

XXXII/271/2018

22.03.2018

79.

XXXII/272/2018

80.

XXXII/273/2018

22.03.2018

81.

XXXII/274/2018

22.03.2018

Tytuł
wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 na terenie gminy Popielów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Popielów z dnia
29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów”
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na rok 2018
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nr XXI/159/2012 z dnia 28 listopada
2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania
i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie
Gminy Popielów zmienionej uchwałą Nr XXVII/134/2016 z dnia 23
czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach na prace konserwatorskie
w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Starych
Siołkowicach
w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
św. Michała Archanioła w Karłowicach na prace konserwatorskie kościoła
p.w. św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z otoczeniem
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/129/2016 Rady
Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie poboru podatku
w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za
inkaso
w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Popielowie
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2018-2020
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L.p.
82.

Numer
XXXII/275/2018

Data
22.03.2018

83.

XXXII/276/2018

22.03.2018

84.
85.

XXXII/277/2018
XXXII/278/2018

22.03.2018
22.03.2018

86.

XXXII/279/2018

22.03.2018

87.

XXXIII/280/2018

28.03.2018

88.

XXXIV/281/2018

26.04.2018

89.
90.

XXXIV/282/2018
XXXIV/283/2018

26.04.2018
26.04.2018

91.

XXXIV/284/2018

26.04.2018

92.
93.

XXXIV/285/2018
XXXIV/286/2018

26.04.2018
26.04.2018

94.

XXXIV/287/2018

26.04.2018

95.

XXXIV/288/2018

26.04.2018

96.

XXXIV/289/2018

26.04.2018

97.

XXXIV/290/2018

26.04.2018

98.

XXXIV/291/2018

26.04.2018

99.

XXXIV/292/2018

26.04.2018

100. XXXIV/293/2018

26.04.2018

101. XXXV/294/2018

17.05.2018

102. XXXV/295/2018

17.05.2018

103. XXXV/296/2018

17.05.2018

Tytuł
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Popielów
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania
realizowanego przez Uniwersytet opolski pn. „Modernizacja obiektu
dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu
partnerskiego pn. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów
i Gminie Lewin Brzeski
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia dla gmin Popielów i
Dobrzeń Wielki wspólnego okręgu wyborczego w wyborach do Rady
powiatu Opolskiego
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu
współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2017 roku
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w
Popielowie za 2017 rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej z siedzibą w Popielowie za 2017 rok
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Popielów
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum
Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie na zadanie
„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kaniowie”
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum
Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie na zadanie „Budowa
budynku ekspozycji rybackiej wraz z zapleczem sanitarnym”
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum
Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie na zadanie „Z wodą
za pan brat”
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z
budżetu Gminy Popielów na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń
Wielki w sprawie zasad finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej w
żłobku dzieciom z terenu Gminy Popielów
w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Popielów oraz
określenia sezonu kąpielowego
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów – edycja 2017
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
położonej w miejscowości Stare Siołkowice
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
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L.p.

Numer

Data

104. XXXV/297/2018

17.05.2018

105. XXXVI/299/2018

28.06.2018

106. XXXVI/300/2018

28.06.2018

107. XXXVI/301/2018

28.06.2018

108. XXXVI/302/2018

28.06.2018

109. XXXVI/303/2018

28.06.2018

110. XXXVI/304/2018

28.06.2018

111. XXXVI/305/2018
112. XXXVI/306/2018

28.06.2018
28.06.2018

113. XXXVI/307/2018
114. XXXVI/308/2018

28.06.2018
28.06.2018

115. XXXVI/309/2018

28.06.2018

116. XXXVI/310/2018

28.06.2018

117. XXXVI/311/2018

28.06.2018

118. XXXVI/312/2018

28.06.2018

119. XXXVI/313/2018

28.06.2018

120. XXXVII/314/2018

30.08.2018

121. XXXVII/315/2018

30.08.2018

122. XXXVII/316/2018
123. XXXVII/317/2018

30.08.2018
30.08.2018

124. XXXVII/318/2018

30.08.2018

Tytuł
położonej w miejscowości Karłowice
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/292/2006 Rady Gminy z dnia 22
czerwca 2006r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Popielów za 2017 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy
Popielów za 2017 rok
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w
przedszkolach prowadzonych przez gminę Popielów, określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz
warunków zwolnienia z opłat
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych
przez gminę Popielów
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej
położonej w miejscowości Karłowice przy ulicy Słonecznej 3
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/290/2018 Rady Gminy Popielów z
dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej
Samorządowemu Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w
Popielowie na zadanie „Z wodą za pan brat”
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy za 2018 rok
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Starych Siołkowicach
w sprawie udzielenia pożyczki dla Samorządowego Centrum Kultury
Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie na realizację zadania
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Popielów
w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Popielów”
w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania
ścieków
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXIV/288/2018 Rady
Gminy Popielów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji
z siedzibą w Popielowie na zadanie „Przebudowa budynku świetlicy
wiejskiej w Kaniowie”
w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego na
dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych
w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Popielów
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze
zamiany
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Popielów
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L.p.
Numer
125. XXXVII/319/2018

Data
30.08.2018

126. XXXVII/320/2018

30.08.2018

127. XXXVII/321/2018

30.08.2018

128. XXXVIII/322/2018
129. XXXVIII/323/2018

25.09.2018
25.09.2018

130. XXXVIII/324/2018

25.09.2018

131. XXXVIII/325/2018

25.09.2018

132. XXXVIII/326/2018

25.09.2018

133. XXXIX/327/2018
134. XXXIX/328/2018

18.10.2018
18.10.2018

135. XXXIX/329/2018

18.10.2018

136. XXXIX/330/2018

18.10.2018

137. II/6/2018

30.11.2018

138. II/7/2018

30.11.2018

139. III/8/2018

13.12.2018

140. III/9/2018

13.12.2018

141. III/10/2018
142. III/11/2018

13.12.2018
13.12.2018

143. III/12/2018

13.12.2018

144. III/13/2018

13.12.2018

Tytuł
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Popielów miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej
przebiegu
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXVI/308/2018 Rady
Gminy Popielów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji
z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze
zamiany
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Kaniów, Kurznie, Kuźnica
Katowska, Lubienia, Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa”
w granicach administracyjnych wsi Kaniów i Kurznie
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Siołkowice w granicach
administracyjnych
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie
gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok
w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Popielów
w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2003 Rady Gminy Popielów z dnia 30
stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popielów
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Popielów miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
w sprawie uchwalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę dla Wójta
Gminy Popielów Pani Sybilli Stelmach
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019
w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania
ścieków
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/289/2018 Rady Gminy Popielów z
dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w
Popielowie na zadanie „Budowa budynku ekspozycji rybackiej wraz z
zapleczem sanitarnym
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego
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L.p.

145.
146.
147.
148.
149.

Numer

Data

III/14/2018
III/15/2018
IV/16/2018
IV/17/2018
IV/18/2018

13.12.2018
13.12.2018
28.12.2018
28.12.2018
28.12.2018

150. IV/19/2018
151. IV/20/2018

28.12.2018
28.12.2018

Tytuł
gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
w sprawie powołania Skarbnika Gminy
w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2019 rok
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia
Odnowa
Wsi
„Nowe
Siołkowice”
na
realizację
zadania
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok
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