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. 30 listopada 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. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
4. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie zdrowia
i sportu,
5. autopoprawek do projektów budżetu na 2021 rok i wieloletniej prognozy finansowej,
6. przeznaczenia do najmu działki zabudowanej budynkami byłej szkoły w Starych
Siołkowicach oraz lokalu użytkowe w budynku OSP w Kaniowie,
7. przeznaczenia do dzierżawy dwóch działek rolnych w Rybnej,
8. powołania komisji przetargowej na zdanie dotyczące budowy ścieżek pieszo-rowerowych
wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej i parkingu Bike & Ride w Stobrawie.

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI
Wykonano uzgodnienia 3 zjazdów z dróg oraz 3 przyłączy wodno-kanalizacyjnych
i energetycznych.
Prowadzony jest nadzór nad inwestycjami:
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Stobrawie – zakończenie prac;
- remont domu kultury w Karłowicach,
- uzupełnienie oświetlenia lampami solarnymi oraz z sieci energetycznej Tauronu,
- bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole w Popielowie.
Przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla mieszkań wspomaganych.
Kontynuowana jest koordynacja prac projektowych: wymiany źródeł ciepła
na ekologiczne w budynkach GOPS, Centrum Kultury i świetlic wiejskich, remontów dróg

i budowy ścieżek rowerowych oraz nad przygotowaniem planów zagospodarowania
przestrzennego.
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
Zweryfikowano 4 wnioski i podpisano 4 umowy na dofinansowanie wymiany pieców
na ekologiczne.
W Urzędzie Marszałkowskim złożono wnioski do dofinansowanie zadań:
- „Wymiana indywidulanych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz
z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej
Gminy Popielów” w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020. Wniosek
dotyczy wymiany źródeł ciepła w 7 budynkach użyteczności publicznej i zainstalowania pomp
ciepła oraz paneli fotowoltaicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 2 555 165,67 zł,
a wnioskowane dofinasowanie to kwota 1 609 754,37 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Klasztornej w miejscowości Popielów”.
Całkowita wartość projektu wynosi 523 809,05 zł, a wnioskowane dofinasowanie
to 333 299,00 zł;
- „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz
z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych
na terenie Gminy Popielów”, w ramach którego na podstawie złożonych wstępnych
deklaracji do projektu zakwalifikowało się 19 budynków jednorodzinnych.
Otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
wniosku na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starych
Siołkowicach. Wsparcie stanowi 100% planowanych wydatków na realizację inwestycji.
Otrzymano zatwierdzenie korekty wniosku o płatność pośrednią na realizację zadania
pn.: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie” i otrzymano refundację
w wysokości 350 989,00 zł.
Złożono korekty wniosków o płatność dotyczące projektu pn.: „Inwentaryzacja
przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych

pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew” i otrzymano refundację środków
w wysokości 106 738,18 zł.
Prowadzona jest bieżąca korespondencja w sprawach rolnictwa, ochrony środowiska,
gospodarki odpadami oraz obsługi deklaracji w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami.
W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Zostały nadane 2 numery porządkowe budynków w Stobrawie i Popielowie.
Została podpisana umowa dzierżawy części działki na stację bazową telefonii
komórkowej.
Została przygotowana niezbędna dokumentacja oraz podpisana umowa na zakup przez
Gminę działki nr 175/2 w Starych Kolniach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i plac
zabaw.
Przeprowadzony został

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

działki

niezabudowanej nr 373/2 karta mapy 2 w Karłowicach, ze skutkiem pozytywnym.
Została przygotowana niezbędna dokumentacja do umowy dzierżawy dwóch działek
rolnych w Rybnej oraz umów najmu lokalu użytkowego – sklepu w Kaniowie oraz działki wraz
z budynkami byłej szkoły w Starych Siołkowicach.
Prowadzona była bieżąca korespondencja w sprawach gospodarki nieruchomościami.
W ZAKRESIE OŚWIATY
W okresie międzysesyjnym kontynuowana była nauka zdalna dla wszystkich klas
szkoły podstawowej. Natomiast przedszkola funkcjonują bez zmian w formie stacjonarnej,
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wytycznych sanitarnych.
Wydano dwie decyzje dotyczące dokształcania młodocianych pracowników.

W ZAKRESIE PODATKÓW
W omawianym okresie wydano:
- 9 decyzji w sprawie zmiany podstawy opodatkowania,
- 1 decyzję w sprawie umorzenia podatku,
- 5 decyzji w sprawie wymiaru podatku,
- 8 postanowień w sprawach podatkowych,
- 3 zaświadczenia w sprawach podatkowych,

- 6 wezwań do złożenia informacji w sprawach podatkowych,
- 71 upomnień w sprawie podatku,
- 12 upomnień w sprawach opłat za odpady,
- 11 tytułów wykonawczych w sprawie zaległości podatkowych,
-12 tytułów wykonawczych w sprawie opłat za odpady,
- 103 działania egzekucyjne i informacje telefoniczne o zaległościach podatkowych i z tytułu
opłat za odpady.
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 439, w tym 363 aktywnych oraz 16 w formie spółek.
W okresie od ostatniej sesji 2 podmioty zawiesiły działalność oraz 1 przedsiębiorca
wznowił działalność.
W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI
Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 16 grudnia 2020 r.):
- ogółem – 7876 mieszkańców,
- w tym 4071 kobiet i 3805 mężczyzn.
Na terenie gminy zameldowanych jest 83 cudzoziemców – obywateli Ukrainy, Niemiec, Rosji,
Słowacji, Mołdawii i Tajlandii, z tego 10 osób posiada karty stałego pobytu.
W omawianym okresie zmarło 10 osób, w tym 6 z terenu gminy.
Dokonano trzech transkrypcji aktu urodzenia oraz sześciu uzupełnień i sprostowań aktu
stanu cywilnego.
W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęte zostały 22 wnioski
o wyrobienie dowodu osobistego oraz wydano 12 dowodów osobistych.
Dokonano migracji 26 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz
złożono 21 zleceń na migrację aktu.

Dokonano trzech zameldowań na pobyt stały, trzech przemeldowań w obrębie gminy,
jednego zameldowania na pobyt czasowy oraz 15 zameldowań cudzoziemców na pobyt
czasowy. Przyjęto jedno zgłoszenie wyjazdu za granicę.
Wydano 13 zaświadczeń. Trzykrotnie udostępniono dane z Rejestru Mieszkańców
i PESEL. Przesłano 2 zawiadomienia do szkół i innych instytucji. Dokonano 6 potwierdzeń
profilu zaufanego.

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 oraz indywidualne zajęcia muzyczne.
Prowadzony jest dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących rozmowy oraz
podtrzymywane są kontakty i pomoc dla seniorów, którzy wyrazili taką potrzebę i chęć.
Pracownicy Centrum Kultury i GOPS przygotują i właściwie już dostarczyli paczki
świąteczne dla seniorów, osób chorych i samotnych.
13 grudnia przez gminę przejechała platforma Świętego Mikołaja z występami
muzycznymi i słodkościami dla najmłodszych. Akcję zorganizowano z zachowaniem zasad
reżimu sanitarnego.
Od 30 listopada Gminna Biblioteka Publiczna wznowiła działalność, z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa. Wszystkie biblioteki pracują w dotychczasowych godzinach,
z wyjątkiem filii w Karłowicach zamkniętej z powodu remontu.
Biblioteka przeprowadziła konkurs gwarowy „List do Św. Mikołaja”. Rozstrzygnięcie
zostanie ogłoszone do końca roku.
W ramach projektu „Mała książka - wielki człowiek” biblioteka podarowała dla
przedszkolaków ze Starych Siołkowic wyprawki czytelnicze.
W ZAKRESIE PROJEKTÓW MIĘKKICH
Pracownicy Urzędu udzielają pomocy organizacjom społecznym w przygotowaniu
wniosków w konkursach ofert. Dzięki temu w okresie międzysesyjnym dofinansowanie
Samorządu Województwa Opolskiego otrzymały:
Koło Gospodyń Wiejskich „Tradycja” w Kurzniach na projekt Wsparcie lokalnych
społeczności wiejskich w pracy na rzecz dziedzictwa” w ramach którego zakupiony zostanie
sprzęt muzyczny i zostanie zorganizowany mobilny koncert kolęd,

Koło Gospodyń Wiejskich „Stobrawianki” na projekt „Świąteczne przysm@ki”
z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Stobrawie i przygotowanie
słodkości.
Serdecznie dziękuję pracownikom naszego Urzędu za wielką aktywność w pisaniu tych
wniosków na te dofinansowania.
DZIAŁANIA W SOŁECTWACH
W ramach funduszu sołeckiego:
- w Kaniowie, Kuźnicy Katowskiej, Kurzniach, Lubieni, Rybnej, Starych Kolniach, Starych
Siołkowicach i Stobrawie zostały zorganizowane spotkania z Mikołajem dla najmłodszych
z dobrym humorem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
- w Starych Kolniach zakupiono drzwi do wiaty oraz dmuchawę do liści,
- w Lubieni doposażono świetlice wiejską w meble kuchenne, zmywarkę i drzwi przesuwne.
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