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. 18 grudnia 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 30 zarządzeń dotyczących:
1. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2020 rok,
2. zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych,
4. rozwiązania biura spisowego w spisie rolnym,
5. powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych
dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych,
6. przeznaczenia do dzierżawy dwóch działek rolnych w Rybnej,
7. powołania komisji przetargowej na zdanie dotyczące budowy Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK),
8. powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań
publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz sportu,
9. powołania redaktora naczelnego „Nowin Gminnych”,
10. rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
ochrony zdrowia oraz sportu,
11. ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości niezabudowanej
w Karłowicach,
12. aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
13. układu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok,
14. zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok,
15. przeznaczenia i ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Karłowicach,
16. powołania Gminnego Koordynatora do spraw szczepień przeciw COVID-19,
17. ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
18. wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i Gminnego Biura Spisowego
do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku,
19. zasad odpłatnego nabycia działki na poszerzenie drogi gminnej w Rybnej.

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI
Wydano 3 wypisy i wyrysy oraz 17 zaświadczeń z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Wykonano 3 uzgodnienia w zakresie dróg gminnych.
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla mieszkań wspomaganych.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych przygotowano
plan zamówień publicznych na 2021 rok.
Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania dot. redagowania
wizualnego oraz wydawania biuletynu informacyjnego pn. „Nowiny Gminne. Gmina Popielów
Tutaj mieszka się dobrze”.
Wyłoniono w przetargu wykonawcę drugiego etapu zadania „Termomodernizacja,
wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach”.
Rozpoczęto wyłanianie wykonawców w ramach przetargów oraz zapytań ofertowych
na zadania:
1) „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" –
etap I – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 457 oraz budowa parkingu Bike & Ride w Stobrawie,
2) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare
Siołkowice”,
3) Kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w miejscowości Stare Siołkowice”,
4) Kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie
Lewin Brzeski" – etap I – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budowa parkingu Bike & Ride w Stobrawie,
5) „Budowa budynku edukacji rybackiej”.
Prowadzony jest nadzór nad inwestycjami oraz przygotowaniem dokumentacji
na budowę ścieżek rowerowych.

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
Przygotowano i przesłano mieszkańcom Gminy druki opłat za gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Przekazano do Wojewody Opolskiego protokoły z szacowania strat w gospodarstwach
rolnych spowodowanych wystąpieniem rzek. Straty poniosły 4 gospodarstwa rolne z terenu
Gminy Popielów.
Przygotowano i przekazano do zaopiniowania Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów oraz projekt
uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Popielów oraz określenia
sezonu kąpielowego.
Trwa realizacja oraz pomoc mieszkańcom w zakresie udziału w Programie Czyste
Powietrze.
W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów naboru wniosków o wsparcie
dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały
zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim złożono 3 wnioski, zaopiniowane
pozytywnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu, na inwestycje
dotyczące:
- poprawy efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach,
- modernizacji ośrodka zdrowia w Karłowicach,
- budowy szatni dla LKS Karłowice.
Łącznie wysokość wnioskowanego dofinasowania wynosi: 1 732 755,00 zł.

Złożono pierwszy wniosek o płatność i refundację wydatków w wysokości 47 747,47 zł
poniesionych w ramach projektu Partnerskiego pn. „Stobrawska wstęga – ostoja
bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”.

Prowadzona jest bieżąca korespondencja w sprawach rolnictwa, ochrony środowiska,
gospodarki odpadami oraz obsługi deklaracji w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami.
W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wydałam 2 decyzje zatwierdzające projekty podziału działek w Popielowie i Lubieni.
Podpisałam umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego działki niezabudowanej
w Karłowicach przy ul. Bocznej Kolejowej.
Podpisane zostały umowy dzierżawy 2 działek rolnych w Rybnej oraz umowy najmu
lokali użytkowych - sklepu w Kaniowie oraz byłej szkoły na żłobek i przedszkole w Starych
Siołkowicach.
Została przygotowana niezbędna dokumentacja na zakup działki na poszerzenie drogi
gminnej w Rybnej. Koszty zakupu pokrywa Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie.
Prowadzona była bieżąca korespondencja w sprawach gospodarki nieruchomościami.
W ZAKRESIE OŚWIATY
Ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbyły się w jednym terminie i trwały
od 4 do 17 stycznia 2021 r. Centrum Kultury zaproponowało na ten czas wiele twórczych
i aktywnych atrakcji, aby umilić czas dzieciom. Odbyło się czytanie baśni i artystyczne
działania w zimowym klimacie, spotkania online poprzez platformę zoom oraz w relacjach
na żywo. Nie zabrakło również zabaw na świeżym powietrzu. Wszystkie działania
przeprowadzono z zachowaniem szczególnej ostrożności i higieny.
Od poniedziałku 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych powrócili
do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nauka odbywa się z zachowaniem
wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji wraz z Ministerstwem Zdrowia
i Głównym Inspektoratem Sanitarnym. W większości są to zalecenia identyczne
jak na początku roku szkolnego, dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia
i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania
w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych kontynuują naukę zdalną.
Przedszkola funkcjonują bez zmian w formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i wytycznych sanitarnych.
Od 18 do 29 stycznia trwają eliminacje gminne konkursów przedmiotowych w szkołach
podstawowych. Łącznie przeprowadzonych zostanie 9 konkursów, z których do kolejnego -

III etapu zakwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają nie mniej niż 85% punktów możliwych
do zdobycia.
Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela do dnia 20 stycznia przeprowadzono
analizę wydatków poniesionych w 2020 r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu
do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej
struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że w ubiegłym roku osiągnięte zostały średnie
wynagrodzenia na wszystkich stopniach awansu zawodowego.
W ZAKRESIE PODATKÓW
W omawianym okresie wydano:
- 6 decyzji w sprawie zmiany podstawy opodatkowania,
- 1 decyzji w sprawie wymiaru podatku,
- 8 postanowień w sprawach podatkowych,
- 10 zaświadczeń w sprawach podatkowych,
- 37 upomnień w sprawie podatku,
- 9 upomnień w sprawach opłat za odpady,
-17 pism w ramach korespondencji z sądami, urzędem skarbowym, komornikami i innymi
instytucjami,
- 9 działań egzekucyjnych i informacji telefonicznych o zaległościach podatkowych i z tytułu
opłat za odpady.
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 441, w tym 363 aktywnych oraz 16 w formie spółek.
W okresie od ostatniej sesji 1 przedsiębiorca rozpoczął działalność, 2 podmioty
zawiesiły działalność, 1 firma zakończyła działalność oraz 1 przedsiębiorca wznowił
działalność.
W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI
Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 26 stycznia 2021 r.):
- ogółem – 7862 mieszkańców,
- w tym 4060 kobiet i 3802 mężczyzn.

Na terenie gminy zameldowanych jest 72 cudzoziemców – obywateli Ukrainy, Niemiec,
Holandii, Rosji, Słowacji, Mołdawii i Tajlandii, z tego 10 osób posiada karty stałego pobytu.
W omawianym okresie urodziło się sześcioro dzieci, zawarto 2 związki małżeńskie,
zmarło 21 osób, w tym 13 z terenu gminy.
Dokonano trzech transkrypcji aktu urodzenia, dwóch transkrypcji aktu małżeństwa
i 2 transkrypcji aktu zgonu oraz dziewięciu uzupełnień i sprostowań aktu stanu cywilnego.
W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęte zostało 35 wniosków
o wyrobienie dowodu osobistego i taką samą ilość wydano.
Dokonano migracji 30 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz
złożono 37 zleceń na migrację aktu.
Dokonano trzech zameldowań na pobyt stały, trzech przemeldowań w obrębie gminy,
dziesięciu zameldowań na pobyt czasowy, ośmiu zameldowań cudzoziemców na pobyt
czasowy oraz jednego wymeldowania z pobytu stałego.
Wydano 19 zaświadczeń. Trzykrotnie udostępniono dane z Rejestru Mieszkańców
i PESEL. Przesłano 9 zawiadomień do szkół i innych instytucji. Dokonano 23 potwierdzeń
profilu zaufanego.
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Kontynuowano dotychczasowe działania związane ze stanem epidemii COVID-19
w porozumieniu z GOPS oraz innymi służbami.
W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień nasza gmina
została zobligowana podjęcia następujących działań:
- utworzenie infolinii informacyjnej w sprawie szczepień i dowozu na nie oraz
powołania gminnego koordynatora udzielającego tych informacji,
- opracowanie ulotek informujących o szczepieniu i rejestracji na nie, dostarczenie
ulotek do wszystkich seniorów naszej gminie,
- zorganizowanie dowozu do punktów szczepień w porozumieniu z jednostkami
Ochotniczej Straży Pożarnej i bieżąca koordynacja dowozów zgodnie z potrzebami.
W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować strażakom ochotnikom
z Popielowa, Karłowic, Starych Siołkowic, Kaniowa i Stobrawy za gotowość i nieocenioną
pomoc w tych trudnych czasach, a także księżom za ogłoszenie informacji oraz włączenie się
do kampanii #SzczepimySię przeciw COVID-19.

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.
W okresie ferii prowadzone były zajęcia kreatywne dla dzieci.
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bezpieczeństwa, w dotychczasowych godzinach, z wyjątkiem filii w Karłowicach zamkniętej
z powodu remontu.
Ogłoszono wyniki konkursu gwarowego „List do Świętego Mikołaja”. Nagrodzona
praca została opublikowana na stronie internetowej biblioteki.
Filia biblioteczna w Stobrawie zorganizowała kolejną wystawę. W styczniu była to
prezentacja dorobku angielskich pisarek pod tytułem „W kobiecym kręgu - brytyjskie
powieściopisarki”.
W ZAKRESIE PROJEKTÓW MIĘKKICH
Koło Gospodyń Wiejskich „Stobrawianki” i Koło Gospodyń Wiejskich „Tradycja”
w Kurzniach oraz Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej zrealizowały
w grudniu projekty, których efektem jest pozyskanie niezbędnego sprzętu i zwiększenie
możliwości działania na rzecz mieszkańców. Urząd Gminy wspierał organizacje w realizacji
projektów i ich rozliczeniu.
DZIAŁANIA W SOŁECTWACH
W ramach funduszu sołeckiego:
- w Nowych Siołkowicach zostały zakupione dwie gabloty informacyjne oraz ławka,
- w Kaniowie zakupiono altanę wraz z wyposażeniem.
W ramach oszczędności powstałych w okresach zawieszenia działalności Centrum Kultury
we współpracy z sołtysami zostały dokonane zakupy wyposażenia o wartości 1.000 zł
dla każdej świetlicy.
Wzięłam udział w spotkaniach oraz wydarzeniach na terenie naszej Gminy i poza nią,
przede wszystkim w formie zdalnej:
12 stycznia uczestniczyłam w zebraniu walnym Aglomeracji Opolskiej,

14 stycznia wzięłam udział w telekonferencji w sprawie COVID z wojewodą opolskim,
19 stycznia spotkałam się z dyrektorami przedszkoli,
22 stycznia spotkałam się z prezesem spółki PROWOD,
26 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu z Opolską Regionalną organizacją Turystyczną.
Ponadto spotykałam się z mieszkańcami gminy podczas spotkań indywidualnych w reżimie
sanitarnym oraz poprzez kontakt telefoniczny.
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