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. 29 października 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 21 zarządzeń dotyczących:
1. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy,
2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy,
3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
4. odwołania i powołania pełniącego obowiązki dyrektora Centrum Kultury,
5. ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości – stacji bazowej telefonii
komórkowej w Popielowie,
6. aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
7. powołania składu osobowego komisji oceniającej zadanie w ramach inicjatywy lokalnej,
8. przedłożenia projektów budżetu gminy na 2021 r. oraz projektu wieloletniej prognozy
finansowej,
9. powołania komisji przetargowych na zdanie dotyczące zakupu energii elektrycznej
do oświetlenia ulicznego oraz na zakup samochodu strażackiego,
10. konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących Rocznego Programy Współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok oraz aglomeracji Popielów- Karłowice,
11. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki
niezabudowanej w Karłowicach.

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI
Wykonano uzgodnienia 5 zjazdów z dróg oraz uzgodnienia 4 przyłączy wodnokanalizacyjnych i energetycznych.
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przestrzennego ulicy Szkolnej w Nowych Siołkowicach.
Trwają postepowania na udzielenie zamówień na remont budynku Centrum Kultury,
zakup samochodu strażackiego, zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, wykonanie

przejścia dla pieszych przy PSP w Popielowie, zakupy związane z modernizacją domu kultury
w Karłowicach.
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.
Prowadzona jest koordynacja prac projektowych wymiany źródeł ciepła na ekologiczne
w budynkach GOPS, Centrum Kultury i świetlic wiejskich. Trwają prace projektowe
i uzgodnienia dokumentacji przebudowy ul. Klasztornej w Popielowie, ścieżek rowerowych
oraz 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
Wszyscy rolnicy z terenu Gminy dopełnili obowiązku spisania się w ramach
Powszechnego Spisu Rolnego trwającego od 1 września do 30 listopada.
W dniach od 26 października do 6 listopada rolnicy poszkodowani w wyniku powodzi
mogli składać w Urzędzie Gminy wnioski o oszacowanie szkód w uprawach. Wpłynęły
4 wnioski od poszkodowanych rolników.
Zweryfikowano i wypłacono 7 dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Wypłacono 5 dotacji i podpisano 3 umowy na dofinansowanie wymiany pieców
na ekologiczne.
Złożono wnioski na sterylizację 4 psów i 6 kotów oraz zaczipowano 3 psy.
W dniu 24 listopada podpisano umowę o dofinasowanie w ramach Programu
Operacyjnego RYBY zadania pn. „Budowa budynku edukacji rybackiej” na terenie
kąpieliska w Nowych Siołkowicach. Zadanie realizowane będzie przez Samorządowe Centrum
Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie. Całkowita wartość projektu 238 561,54 zł, w tym
dofinasowanie 195 392,00 zł.

Do realizacji z Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 zostały zgłoszone trzy zadania:
- „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelnej w miejscowości Karłowice”, całkowita
wartość 326 768,4 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej - ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia”, całkowita
wartość 1 343 655,26 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Nowe Siołkowice”, całkowita
wartość 755 409,49 zł.
Wszystkie trzy wnioski uzyskały pozytywną rekomendację Wojewody Opolskiego do
uzyskania dofinansowania.
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 najmu lokalu użytkowego w Popielowie na rewir dzielnicowych
Policji.
Ogłosiłam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej
nr 373/2 w Karłowicach.
Zostały wydane 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości w Popielowie
i Starych Siołkowicach.
Nadany został 1 numer porządkowy budynku w Starych Siołkowicach.
Została przygotowana niezbędna dokumentacja do umowy dzierżawy części działki
w Popielowie na stację bazową telefonii komórkowej.
Prowadzona była bieżąca korespondencja w sprawach gospodarki nieruchomościami.
W ZAKRESIE OŚWIATY
W okresie międzysesyjnym, w wyniku rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju,
od 9 listopada zostały zawieszone zajęcia stacjonarne i została wprowadzona nauka zdalna dla
wszystkich klas szkoły podstawowej. Szkoły mają obowiązek zapewnienia funkcjonowania
świetlicy dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z epidemią,
a dyrektorzy mogą wyrazić zgodę na prowadzenie konsultacji dla uczniów klas ósmych
w formie indywidualnej lub w małych grupach. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji
nauczanie zdalne zostało przedłużone we wszystkich klasach do 3 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe w tym roku szkolnym odbędą się od 4 do 17 stycznia 2021 r. - w jednym
terminie na terenie całego kraju. We współpracy ze szkołami, Centrum Kultury i Biblioteką
będziemy tworzyć możliwości ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem
aktualnych przepisów i wytycznych sanitarnych.
Wszystkie przedszkola funkcjonują bez zmian, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
W ramach projektu „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia
w szkołach Aglomeracji Opolskiej” finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej
dyrektorzy szkół podstawowych otrzymali od Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia
Edukacji w Opolu laptopy do prowadzenia zdalnego kształcenia. Komputery otrzymały
wszystkie nasze szkoły: Popielów – 8 szt., Karłowice – 7 szt., Stare Siołkowice – 7 szt.
Nauczyciele szkół podstawowych do 7 grudnia mogą składać do dyrektorów wnioski
o wsparcie rządowe w kwocie do 500 zł na zakup sprzętu lub dostępu do internetu niezbędnych
do nauczania zdalnego. Środki zostaną przekazane szkołom do 21 grudnia i trafią
do nauczycieli do 31 grudnia. Niewykorzystane środki finansowe zostaną przeznaczone
na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
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egzaminacyjnych, a nie wymagań określonych w podstawie programowej. Strona rządowa
sygnalizuje, że prowadzi prace legislacyjne i merytoryczne w tym zakresie, które powinny
zakończyć się w grudniu. Będziemy wspierać w tej niełatwej sytuacji uczniów i nauczycieli,
aby wszyscy mogli się przygotować do egzaminów zgodnie z nowymi wymogami.
Szkoły podstawowe zakończyły cykl zajęć w ramach projektu „Umiem Pływać”.
45 dzieci z Gminy Popielów uczęszczały na basen Wodna Nuta w Opolu, gdzie pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów zorganizowano 10 zajęć nauki pływania.
Szkoły i przedszkola wzięły udział w akcjach Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Szkoła pamięta” oraz "Szkoła do hymnu". Celem inicjatyw było zorganizowanie działań
upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia, związane szczególnie z historią danego
miejsca, regionu czy społeczności. Nasze placówki otrzymały dodatkowo pamiątkowe
dyplomy.
Pomimo trudności czasu epidemii uczniowie licznie wzięli udział w konkursach
przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Opolu na poziomie szkolnym.
Do etapu gminnego z 9 konkursów zakwalifikowało się łącznie 79 uczniów. Etap ten był
zaplanowany na styczeń 2021 r., jednak ze względu na zmianę terminu ferii zimowych trwają

prace nad ustaleniem nowego harmonogramu konkursów przedmiotowych. Wszystkim
uczestnikom życzę sukcesów i awansu do kolejnego etapu zmagań.
W szkołach uruchomione zostały zajęcia z psychologiem skierowane do uczniów,
nauczycieli i rodziców. Są to szkolenia zdalne dotyczące radzenia sobie ze stresem,
zapobiegania problemom alkoholowym oraz rozwiązywania problemów społecznych.

W ZAKRESIE PODATKÓW
W omawianym okresie wydano:
- 13 decyzji w sprawie zmiany podstawy opodatkowania,
- 8 postanowień w sprawach podatkowych,
- 3 decyzji w sprawie wymiaru podatku,
- 1 zaświadczeń w sprawach podatkowych,
- 6 wezwań do złożenia informacji w sprawach podatkowych,
- 59 upomnień w sprawie podatku,
- 23 upomnienia w sprawach opłat za odpady,
- 53 działania egzekucyjne i informacje telefoniczne o zaległościach podatkowych i z tytułu
opłat za odpady.
W ramach korespondencji z Sądem, Komornikiem Sądowym i innymi instytucjami
wystosowano 8 pism.
Od początku stanu epidemii na podstawie uchwały nr XXI/150/2020 z dnia 24 kwietnia
br. wydano 5 decyzji w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz w jednym
przypadku 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 438, w tym 366 aktywnych oraz 16 w formie spółek.
W okresie od ostatniej sesji 2 podmioty założyły działalność gospodarczą, 4 podmioty
zawiesiły działalność oraz 3 przedsiębiorstwa zakończyły swoją działalność.
W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI
Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 27 listopada 2020 r.):
- ogółem – 7885 mieszkańców,

- w tym 4067 kobiet i 3818 mężczyzn.
Na terenie gminy zameldowanych jest 80 cudzoziemców – obywateli Ukrainy, Niemiec, Rosji,
Słowacji, Mołdawii i Tajlandii, z tego 10 osób posiada karty stałego pobytu.
W omawianym okresie zawarto jeden związek małżeński, urodziło się siedmioro dzieci
oraz zmarło 21 osób, w tym 12 z terenu gminy.
Dokonano dwóch transkrypcji aktu urodzenia, jednej transkrypcji aktu małżeństwa oraz
siedmiu uzupełnień i sprostowań aktu stanu cywilnego.
W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęte zostały 54 wnioski
o wyrobienie dowodu osobistego oraz wydano 24 dowody osobiste.
Dokonano migracji do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) w liczbie 28 oraz
złożono 42 zlecenia na migrację aktu.
Dokonano dwóch zameldowań na pobyt stały, 11 przemeldowań w obrębie gminy,
trzech zameldowania na pobyt czasowy, dwóch wymeldowań z pobytu stałego oraz
6 zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy. Przyjęto 3 zgłoszenia wyjazdu za granicę.
Wydano 19 zaświadczeń. Czterokrotnie udostępniono dane z Rejestru Mieszkańców
i PESEL. Przesłano 3 zawiadomienia do szkół i innych instytucji. Dokonano 6 potwierdzeń
profilu zaufanego.

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W ramach zadania ,,Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów
wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej
ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej” realizowanego ze środków Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wykonano remont remizy OSP
w Stobrawie na kwotę 16 000,00 zł.
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 w internecie oraz kontynuują projekty kulturalne i edukacyjne na Facebooku
i YouTube. Każdego dnia odbywają się warsztaty i treningi online oraz publikowane są filmy
dotyczące rękodzieła, kulinariów, psychologii i lokalnych twórców. Zajęcia muzyczne
indywidualne prowadzone są zgodnie z planem.

W ramach „Senior Caffe” dostarczane są materiały wraz z instrukcją do indywidualnych
zajęć kreatywnych. Aby wesprzeć seniorów psychicznie w tym trudnym dla nich czasie
animatorzy dostarczyli seniorom ciasteczka wraz z przepisem.
Prowadzony jest dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących rozmowy oraz
podtrzymywane są kontakty i pomoc dla seniorów, którzy wyrazili taką potrzebę i chęć.
Wspólnie z GOPS instruktorzy dostarczyli seniorom ulotki informacyjne dla seniorów
oraz środki ochronne.
Tegoroczne Mikołajki zostały zaplanowane w nowej formie: w dniu 13 grudnia przez
wszystkie sołectwa przejedzie platforma Świętego Mikołaja wraz z programem muzycznym
i słodkościami.
Ze względu na stan epidemii nie odbędzie się tradycyjna wigilia dla osób starszych
i samotnych. Zamiast tego pracownicy Centrum Kultury i GOPS przygotują i dostarczą paczki
świąteczne dla seniorów, osób chorych i samotnych.
DZIAŁANIA W SOŁECTWACH
W Kaniowie zakończono malowanie pomieszczeń świetlicy i zakupiono wyposażenie:
lodówkę, piekarnik, płytę indukcyjną, projektor i naczynia kuchenne. Zadanie zostało
sfinansowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i funduszu sołeckiego Gminy.
W Kuźnicy Katowskiej w czynie mieszkańców uporządkowano teren rekreacyjny i boisko,
usunięto zagrażające bezpieczeństwu drzewa i konary. Przygotowano teren pod dalsze prace
w ramach projektów przewidzianych na kolejny rok.
W ramach funduszu sołeckiego:
- w Kurzniach wykonano ścieżki na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej,
- w Kuźnicy Katowskiej wykonano odbudowę złącza energetycznego oraz zakupiono ławki
na plac zabaw,
- w Lubieni została zakupiona lampa solarna dla ul. Polnej,
- w Popielowskiej Kolonii zakupiono 2 gazowe ogrzewacze do altany wiejskiej oraz namiot
wraz z pokrowcami,
- w Popielowie został zakupiony traktorek do koszenia terenów zielonych,
- w Stobrawie zakupiono 2 lodówki do świetlicy wiejskiej oraz namiot imprezowy,
- w Starych Siołkowicach zakończono prace przy wieży OSP, rewitalizację pomnika Jakuba
Kani wraz z otoczeniem, wymianę piasku na placu zabaw oraz zakupiono namiot biesiadny.
W sołectwach zostały rozdysponowane różnokolorowe chryzantemy pozyskane z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W Karłowicach w ramach inicjatywy lokalnej powstaje chodnik przy parkingu.
Wzięłam udział w spotkaniach oraz wydarzeniach na terenie naszej Gminy i poza nią:
30 października wzięłam udział w zebraniu walnym Aglomeracji Opolskiej,
24 listopada uczestniczyłam w zebraniu walnym spółki PROWOD.
Ponadto spotykałam się z mieszkańcami gminy podczas dyżurów oraz innych spotkań.
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