WYSOKA RADO! SZANOWNI PAŃSTWO!
Niniejszym przedkładam sprawozdanie o pracy Wójta Gminy oraz podległego urzędu
i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
Uprzejmie informuję, że w okresie od czasu ostatniej zwyczajnej sesji Rady Gminy,
tj. 14 września 2020 roku, zostały podjęte i wykonane niżej określone działania i czynności.
W okresie międzysesyjnym przygotowane zostały projekty uchwał na dzisiejsze obrady
sesji, a także zostało wydanych 20 zarządzeń dotyczących:
1. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy,
2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy,
3. zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Rybna i ustalenia terminu zebrania wiejskiego,
4. powołania koordynatora i zespołu do spraw koordynacji dostępności w Gminie Popielów,
5. aktualizacji zasad rozliczeń podatku VAT,
6. zmiany stawek z tytułu dzierżawy oraz najmu gruntów i lokali stanowiących własność
gminy,
7. powołania komisji przetargowej do postępowania na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022,
8. konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącego zasad udzielania dotacji na zabytki,
9. ogłoszenia i odwołania alarmu przeciwpowodziowego,
10. wyznaczenia podmiotów w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz
praca społecznie użyteczna.

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI
W omawianym okresie wydano 28 zaświadczeń o przeznaczeniu działek
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 2 wypisy i wyrysy z planu.
Wykonano uzgodnienia 7 zjazdów z dróg oraz uzgodnienia 8 przyłączy wodnokanalizacyjnych i energetycznych.
Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę i podpisano
umowę na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Modernizacja
oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice.
Ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie: Dowóz dzieci do szkół
i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 postępowanie jest na etapie oceny złożonej oferty.

Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie obowiązków
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja, wymiana poszycia
dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Podpisano umowę na dostawę i montaż lamp solarnych model EKO5 50/270 w Starych
Siołkowicach (1 szt.), Kaniowie(1 szt.) oraz Kurzniach (1 szt.).
Podpisano umowy na:
- wykonanie audytów energetycznych oraz wykonanie inwentaryzacji obiektów w ramach
projektu pn. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz
z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej
Gminy Popielów,
- wykonanie robót polegających na remoncie dróg oraz cząstkowych remontach nawierzchni
dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2020 r.
Podpisano porozumienie z TAURON Nowe Technologie S.A. na wykonanie
przebudowy/rozbudowy instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Popielów oraz
świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie.
Ogłoszono zapytanie ofertowe dla zadania „Bezpieczne przejście dla pieszych przy
PSP w Popielowie”.
Zlecono i wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego w miejscowości Stobrawa.
Sprawowany jest nadzór nad realizowanymi inwestycjami: zagospodarowaniem terenu
wokół świetlicy w Stobrawie, remontami dróg gminnych, modernizacją domu kultury
w Karłowicach, uzupełnieniem oświetlenia gminnego – lampy solarne i oprawy na słupach
Tauron.
Prowadzone są prace związane ze zmianą planów miejscowych dla części terenu wsi
Nowe Siołkowice, Lubienia i Popielowska Kolonia.
Prowadzona jest koordynacja i uzgadniania dokumentacji dla ścieżek rowerowych
wzdłuż drogi wojewódzkiej, przebudowy ul. Klasztornej Popielowie oraz przebudowy
i rozbudowy oczyszczalni ścieków.
Prowadzona jest bieżąca korespondencja w sprawie dróg, oświetlenia ulicznego,
planowania przestrzennego, remontów oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA, PROGRAMÓW
POMOCOWYCH
Prowadzona jest akcja spisowa Powszechnego Spisu Rolnego. Aktualnie obowiązek
spisowy wypełniło 300 gospodarstw czyli ok. 73 % na terenie gminy (dla porównania:
w województwie 57%, w skali kraju 45%). W Urzędzie Gminy działa punkt spisowy w którym
pracownicy udzielają pomocy w wypełnieniu formularza. Istnieje również możliwość
skorzystania z pomocy telefonicznej w samospisie internetowym.
Do 6 listopada rolnicy poszkodowani w wyniku powodzi mogą składać w Urzędzie
Gminy wnioski o oszacowanie szkód w uprawach. Wnioski są do pobrania na stronie
internetowej i w urzędzie.
Podpisano 15 umów i wypłacono 3 dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków. Został wyczerpany limit dotacji na bieżący rok.
Wypłacono 7 dotacji na dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne. Dwie osoby
zrezygnowały z dotacji, w związku z czym zachęcam do skorzystania z możliwości i uzyskania
dotacji jeszcze w tym roku.
Złożono wnioski na sterylizację 4 psów i 6 kotów oraz zaczipowano 3 psy. Przekazano
do schroniska jednego porzuconego psa.
W dniu 15 października zostały podpisane umowy o dofinasowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 projektów
partnerskich, w których Gmina Popielów pełni rolę Lidera:
- „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”,
całkowita wartość projektu: 3 279 060,90 zł, w tym dofinasowanie: 2 787 201,76 zł (85%),
z tego zadania przewidziane do realizacji przez Gminę Popielów na wartość 800 973,26 zł,
- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla
w gminie Popielów - renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania
edukacyjno-informacyjne w województwie”, całkowita wartość projektu: 374 589,52 zł,
w tym dofinasowanie stanowi 299 634,17 zł (79,99%).
Złożono wniosek o płatność końcową dotyczącą „Inwentaryzacji przyrodniczej
Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników
przyrody i cennych przyrodniczo drzew”.
Złożono wniosek o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 projektu partnerskiego pn. „Działania

informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami”. Całkowita
wartość projektu 528 677,00 z tego wnioskowane dofinasowanie wynosi 449 375,45 zł (85%).
Prowadzona jest bieżąca korespondencja w sprawach rolnictwa, ochrony środowiska,
gospodarki odpadami oraz obsługi deklaracji w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami.
W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Podpisałam umowę użyczenia części nieruchomości w Nowych Siołkowicach na cele
realizacji przez Centrum Kultury ekspozycji rybackiej.
Podpisałam umowę najmu budynku byłej szkoły podstawowej w Starych Siołkowicach
przy ul. Michała 2 na żłobek i przedszkole.
Zostały wydane 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości w Nowych
Siołkowicach i Starych Siołkowicach.
Nadany został 1 numer porządkowy budynku w Starych Siołkowicach.
Prowadzona była bieżąca korespondencja w sprawach gospodarki nieruchomościami.
W ZAKRESIE OŚWIATY
Pomimo utrzymującego się stanu epidemii, przy zachowaniu wzmożonych zasad
bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa oraz rekomendacji Ministerstwa Edukacji
Narodowej i służb sanitarnych, prowadzone jest nauczanie i wychowanie w przedszkolach
i szkołach. Od 24 października do 8 listopada w klasach IV-VIII szkoły podstawowej
obowiązuje nauczanie zdalne. Uczniowie i nauczyciele korzystają ze sprzętu zakupionego
w ramach programów rządowych i realizują przewidziany program nauczania.
Do 23 października trwał I etap konkursów przedmiotowych - eliminacje szkolne,
przygotowany i przeprowadzony przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe powołane przez
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przedmiotowych, z których do kolejnego II etapu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali
nie mniej niż 80% punktów możliwych do zdobycia. Etap gminny został zaplanowany
w styczniu 2021 r.
Wydano 1 decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianego pracownika na kwotę 8081,00 zł.

W ZAKRESIE PODATKÓW
W omawianym okresie wydano:
- 30 decyzji w sprawie zmiany podstawy opodatkowania,
- 6 postanowień w sprawach podatkowych,
- 2 decyzje w sprawie umorzenia podatku,
- 10 decyzji w sprawie wymiaru podatku,
- 12 zaświadczeń w sprawach podatkowych,
- 10 wezwań do złożenia informacji w sprawach podatkowych,
- 1 upomnienie w sprawie podatku.
Prowadzono korespondencję z Sądem, Komornikiem Sądowym i innymi instytucjami
w 14 sprawach.
Od początku stanu epidemii na podstawie uchwały nr XXI/150/2020 z dnia 24 kwietnia
br. wydano 4 decyzje w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz w dwóch
przypadkach nie uwzględniono wniosku. Wydano 6 decyzji o umorzeniu podatku od środków
transportu uwzględniając złożone wnioski.
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W przeddzień składania niniejszej informacji, zgodnie z Centralną Ewidencją
i Informacją o Działalności Gospodarczej, w naszej gminie jest zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w liczbie 437, w tym 365 aktywnych oraz 17 w formie spółek.
W okresie od 14 września działalność gospodarczą założyło 5 podmiotów, 2 podmioty
wznowiły

działalność,
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W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI
Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 28 października 2020 r.):
- ogółem – 7895 mieszkańców,
- w tym 4071 kobiet i 3824 mężczyzn.
Na terenie gminy zameldowanych jest 84 cudzoziemców – obywateli Ukrainy, Niemiec, Rosji,
Słowacji, Mołdawii i Tajlandii, z tego 10 osób posiada karty stałego pobytu.
W omawianym okresie zawarto siedem związków małżeńskich, urodziło się czworo
dzieci oraz zmarło 31 osób, w tym 11 z terenu gminy.
Dokonano czterech transkrypcji aktu urodzenia, pięciu transkrypcji aktu małżeństwa
i jednej transkrypcji aktu zgonu oraz dziewięciu uzupełnień i sprostowań aktu stanu cywilnego.

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęte zostały 62 wnioski
o wyrobienie dowodu osobistego oraz wydano 69 dowodów osobistych.
Liczba migrowanych aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) wyniosła
64. Zostało wysłane 72 zleceń na migrację aktu.
Dokonano 13 zameldowań na pobyt stały, 7 przemeldowań w obrębie gminy,
4 zameldowania na pobyt czasowy, 1 wymeldowanie z pobytu stałego oraz 26 zameldowań
cudzoziemców na pobyt czasowy. Przyjęto 8 zgłoszeń wyjazdu za granicę.
Wydano 54 zaświadczenia, sześciokrotnie udostępniono dane z Rejestru Mieszkańców
i PESEL. Przesłano 4 zawiadomienia do szkół i innych instytucji. Dokonano 12 potwierdzeń
profilu zaufanego.
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W związku z wezbraniami Odry, Stobrawy i ich mniejszych dopływów, a także
podtopieniami gruntów rolnych i niekorzystnymi prognozami, 14 października zwołałam
Zespół Zarządzania Kryzysowego podczas którego ustalona została konieczność stałego
monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych oraz stanu rzek. Zadanie to zostało zlecone
jednostkom OSP i pracownikom Urzędu. Zabezpieczone zostało 130 ton piasku, sprzęt oraz
6 400 sztuk worków. U lokalnych sprzedawców zamówiono geowłókninę i 350 worków.
Po przeglądzie wałów zidentyfikowano 2 jamy lisie, jedną borsuczą oraz osuwisko drogi
serwisowej na odcinku wałów między miejscowościami Stare Kolnie i Stobrawa. W związku
z tym w trybie pilnym zgłoszono do Wód Polskich - Zarząd Zleni w Opolu naprawę wałów.
Prace zostały wykonane 16 października. W miejscowości Popielowska Kolonia zlokalizowano
lekki podsiąk wału, który został natychmiast naprawiony geowłókniną i piaskiem.
Ze względu na utrzymujące się ciągłe opady deszczu i szybki wzrost stanów rzek,
w związku z decyzją Wojewody Opolskiego, 14 października od godz. 15:00 wprowadziłam
alarm przeciwpowodziowy na terenie Gminy Popielów. 15 października zwołałam kolejne
posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego na którym ustalony został zakres działania
na wypadek wystąpienia powodzi i omówiona sytuacja bieżąca na rzekach.
Po ustabilizowaniu się sytuacji na rzekach w dniu 21 października zarządziłam
odwołanie alarmu przeciwpowodziowego.
Ponadto kontynuowano dotychczasowe działania związane ze stanem epidemii
COVID-19 w porozumieniu z GOPS oraz służbami.

W ZAKRESIE KULTURY
W okresie międzysesyjnym Centrum Kultury oraz Biblioteka prowadziły działalność
zespołów i sekcji oraz kontynuują projekty kulturalne i edukacyjne na Facebooku i YouTube.
W związku z sytuacją epidemiczną od 26 października część zajęć i aktywności została
przeniesiona do internetu. Zajęcia indywidualne prowadzone są zgodnie z planem.
Prowadzone są we współpracy z GOPS wizyty u seniorów.
Uruchomione zostały zajęcia z zumby dla dzieci dorosłych, które odbywają się online.
Reaktywowano zajęcia dla seniorów w Stobrawie oraz prowadzone są zajęcia Senior
Caffe w Kurzniach i Karłowicach. W związku z epidemią uruchomiono telefon zaufania dla
seniorów i nowe formy indywidualnych zajęć kreatywnych.
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka otrzymała
dofinansowanie w kwocie 8616 zł na zakup nowości wydawniczych.
Od 7 do 30 września w filii w Stobrawie można było podziwiać wystawę „Wybrane
podania i legendy powiatu opolskiego”.
5 października w ramach Dziecięco-Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki
uczniowie klas VII i VIII w filii w Starych Siołkowicach wzięli udział w spotkaniu autorskim
z panią Katarzyną Wasilkowską.
Podejmowane były różne inicjatywy i prace w sołectwach:
W sołectwie Rybna został wybrany nowy sołtys. Dziękuję panu Arkadiuszowi Szaszowskiemu
za dotychczasową pracę na rzecz wsi i witam w gronie sołtysów panią Sylwię GawlasDąbrowską, która od 8 października objęła stery sołectwa.
W sołectwie Karłowice 10 października została otwarta Aleja dębowo-lipowa ks. Jana
Dzierżona, której rewitalizacja została wykonana w ramach projektu dofinansowanego przez
Samorząd Województwa Opolskiego. Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy
Katowskiej im. ks. Jana Dzierżona wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną, sołectwem i innymi
organizacjami, przy wsparciu Gminy, oczyściło trasę, posadziło 50 młodych lip i przygotowało
tablice edukacyjne.
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie Wykonanie kostki na placu przy
świetlicy w miejscowości Kurznie o wartości 10.000,00 zł oraz Malowanie wieży na budynku
OSP Stare Siołkowice na kwotę 11.586,60 zł.
W Starych Siołkowicach 3 października miał miejsce turniej piłkarski „Inter Cup 2020”
zorganizowany przez klub sportowy Inter Siołkowice w ramach projektu dofinansowanego
w ramach Marszałkowskiego Klubu Sportowego.

Został podsumowany pierwszy etap Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. 12 października
w Rybnej przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zapoznali się z efektami realizacji
programu, w ramach którego dofinansowano zadania:
- „Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej” w sołectwie Kaniów,
- „Zakup zestawów festynowych (stoły i ławki)” w sołectwie Karłowice,
- „Zakup wyposażenia na plac zabaw” w sołectwie Rybna.
Środki przeznaczone dla sołectwa Kuźnica Katowska zostały przesunięte na następne lata.

Wzięłam udział w spotkaniach oraz wydarzeniach na terenie naszej Gminy i poza nią:
15 września uczestniczyłam w debacie na temat oświaty w naszej gminie,
16 września spotkałam się z przedstawicielami Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
„Opolszczyzna” oraz firmy Tauron,
18 września podpisałam umowę na realizację zadania „Termomodernizacja, wymiana poszycia
dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach”,
20 września wzięłam udział w dożynkach parafialnych w Popielowie,
21 września podpisałam wraz z starszym brygadierem Leszkiem Koksanowiczem –
Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Panem Rafałem
Maćkowem – Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach porozumienie w sprawie
włączenia OSP Karłowice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
21 września wzięłam udział w zebraniu wiejskim wyborczym w Rybnej podczas którego
została wybrana nowa sołtys pani Sylwia Gawlas-Dąbrowska,
23 września uczestniczyłam w spotkaniu Euroregionu Pradziad,
25 września wzięłam udział w posiedzeniu zarządu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi,
29 września dokonałam odbioru po zakończonych pracach inwestycyjnych zmodernizowanej
strażnicy OSP w Karłowicach,
30 września wraz z przedstawicielami sołectwa Nowe Siołkowice wzięłam udział w gali
nagrody „Piękna Wieś Opolska”,
3 października wzięłam udział w spotkaniu z mieszkańcami i młodymi sportowcami podczas
turnieju piłkarskiego Inter Cup 2020 w Starych Siołkowicach,
8 października wzięłam udział w konferencji „Dobre praktyki rolnicze w walce z suszą –
Zielony Ład” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski,

9 października w szkoleniu zorganizowanym Aglomerację Opolską w ramach projektu PolskoCzeski klaster zrównoważonego rozwoju i turystyki prozdrowotnej” reprezentował mnie
zastępca pan Artur Kansy-Budzicz,
10 października wzięłam udział w otwarciu Alei dębowo-lipowej ks. Jana Dzierżona
w Karłowicach,
12 października wraz z przedstawicielami sołectw i Urzędu Marszałkowskiego podsumowałam
pierwszy etap realizacji w naszej gminie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej,
15 października wraz z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego Panem Zbigniewem
Kubalańcą i Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego Panem Szymonem Ogłazą oraz
przedstawicielami Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Panią Agnieszką
Ślusarz i Panią Agatą Szumańską podpisałem umowy na dofinansowanie projektów
Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” oraz
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie
Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne
w województwie opolskim”,
20 października podpisałam umowę na wykonanie dokumentacji dotyczącej oczyszczalni
ścieków,
28 października wzięłam udział w telekonferencji związanej z rozwojem przedsiębiorczości
w naszej gminie.
Ponadto spotykałam się z mieszkańcami gminy podczas dyżurów oraz innych spotkań.

Popielów 2020-10-28
WÓJT GMINY
SYBILLA STELMACH

