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Janina Piekarz 

Radna Gminy Popielów 

Dotyczy: interpelacja nr 2/2021 w sprawie stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy 

Podczas obrad sesji Rady Gminy Popielów w dniu 28 stycznia 2021 r. Radna Janina Piekarz  

przedstawiła interpelację w sprawie stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy, która wpłynęła w formie 

pisemnej w dniu 29 stycznia br. 

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ 

Niniejszym informuję, że od dnia objęcia przeze mnie funkcji wójta stan zatrudnienia wg stanu 

na dzień 28 stycznia 2021r. w Urzędzie Gminy w Popielowie wzrósł o trzy osoby, z tym że wśród 

zatrudnionych osób jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym oraz jedna z osób jest zatrudniona 

w ramach robót publicznych finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.  

Podczas zatrudniania nowych pracowników w Urzędzie Gminy stosowane są jasne kryteria 

i procedury zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych oraz 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych. Wszyscy pracownicy Urzędu posiadają kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk, 

na których są zatrudnieni, a także podjęli pracę zgodnie z ww. przepisami prawa. 

Stan zatrudnienia jest odzwierciedleniem zadań wykonywanych w Urzędzie, w tym głównie 

dodatkowych zadań związanych z intensywnym pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację 

projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich, co z jednej strony zwiększa możliwości rozwojowe 

naszej gminy, a z drugiej strony odciąża gminny budżet. M.in.  od czasu objęcia przeze mnie funkcji wójta 

pracownicy zatrudnieni w urzędzie gminy: 

 w obszarze projektów infrastrukturalnych realizowali/pozyskali dofinansowanie w ramach 

25 projektów o wartości ponad 28 mln zł, 

 w ramach tzw. projektów miękkich (np. edukacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych) pozyskali 

środki zewnętrzne na realizację 25 projektów w sumie o wartości ponad 850 tys. zł. 

Przykładowo w ten sposób w naszej gminie była/jest możliwość realizacji m.in. przedsięwzięć 

takich jak: termomodernizacja PSP w Starych Siołkowicach, termomodernizacja OSP w Karłowicach, 



termomodernizacja wraz z remontem Domu Kultury w Karłowicach, termomodernizacja wraz z remontem 

świetlicy w Stobrawie, budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z parkiem sensorycznym w Stobrawie, 

budowa infrastruktury na kąpielisku w Nowych Siołkowicach (np. pomostów, pola namiotowego, budynku 

ekspozycji rybackiej, siłowni zewnętrznej), powstanie miejsce edukacji bezpośredniej w wozowni 

w Karłowicach, remont kościoła w Kurzniach, ścieżki rowerowe w kierunku gminy Lewin Brzeski oraz 

do granicy Gminy Popielów z Gminą Lubsza, przebudowa/remonty dróg gminnych (np. ul. Wiatraki 

w Popielowie; ul. Warszawskiej, ul. Wacława w Starych Siołkowicach; ul. Polnej, ul. Leśnej w Karłowicach; 

ul. Wodociągowej w Kurzniach), budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starych 

Siołkowicach, wyposażenie stołówki w szkole w Karłowicach. Z kolei w ramach projektów miękkich 

realizowane są  np.  dodatkowe zajęcia rozwojowe we wszystkich trzech przedszkolach, PP w Starych 

Siołkowicach otrzyma nowy plac zabaw, nasze szkoły podstawowe otrzymały w sumie 48 laptopów wraz 

z oprogramowaniem, we wszystkich szkołach będą realizowane zajęcia dodatkowe rozwijające 

kompetencje kluczowe, szkoły zostaną wyposażone w dodatkowy sprzęt dydaktyczny, dorośli uczestniczyli 

w szkoleniach z kompetencji IT, dla dzieci będą realizowane zajęcia z nauki pływania oraz programowania, 

wszyscy mieszkańcy będą uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych, sportowych i kulturalnych 

np. z okazji rozpoczęcia lata, gminnych dożynek. Dzięki pracownikom Urzędu Gminy środki zewnętrzne 

na działania integracyjne oraz sprzęt otrzymały również nasze stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich – 

np. stowarzyszenie z Nowych Siołkowic (na wydarzenie integracyjne oraz zakup ławek i stołów do altany); 

Koło Gospodyń Wiejskich ze Stobrawy (zakup kuchenki wielofunkcyjnej, zmywarko-wyparzarki, materiały 

na przeprowadzenie warsztatów szycia i haftu) oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Kurzni (zakup sprzętu 

nagłaśniającego, organizacja warsztatów zielarskich i ceramicznych). 

Powyżej przedstawiłam przykładowe działania, które są realizowane ze środków zewnętrznych. 

Na poszczególnych sesjach sukcesywnie przedstawiam informacje na ten temat. Jednocześnie chciałabym 

podkreślić, że proces pozyskiwania środków zewnętrznych jest cały czas tematem otwartym. W chwili 

obecnej kilka projektów jest w trakcie oceny, przygotowujemy kolejne wnioski o dofinansowanie, 

jesteśmy w stałym kontakcie  z naszymi jednostkami, ze stowarzyszeniami oraz kołami gospodyń wiejskich 

i planujemy kolejne przedsięwzięcia. 
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