
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. 28 stycznia 2021 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 10 zarządzeń dotyczących: 

1. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2020 rok, 

2. zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok, 

3. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 

4. przeznaczenia do użyczenia lokali użytkowych w Starych Siołkowicach i Popielowie, 

5. konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących kąpielisk, nazwy ulicy 

w Kurzniach, nazwy ulicy w Popielowie oraz programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 4 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wykonano 5 uzgodnień w zakresie dróg gminnych oraz wydano 1 decyzję o zajęciu 

pasa drogowego. 

Zaopiniowano 3 projekty wstępnego podziału nieruchomości oraz prowadzone jest 

8 postępowań w sprawach podziału. 

 

Wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na realizację zadań: 

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 

w miejscowości Stare Siołkowice oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla tego zadania, 

-  Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 , 

- Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu 

Kultury w Karłowicach” – wyposażenie budynku w urządzenia gastronomiczne. 

 

Wyłoniono w przetargu wykonawcę na realizację zadania „Budowa budynku edukacji 

rybackiej”. Przetarg zrealizowano dla Centrum Kultury będącego inwestorem w tym projekcie. 

 



Trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawców w ramach przetargów oraz 

zapytań ofertowych na zadania: 

- „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 oraz nadzór inwestorski dla tego zadania, 

- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie 

Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne 

w województwie opolskim” – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach. Przetarg 

nieograniczony jest przeprowadzany dla Parafii w Karłowicach, 

- Pielęgnacja terenów zielonych w miejscowościach: Stare Siołkowice, Karłowice, Lubienia, 

Stobrawa oraz Kurznie. 

 

Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na zadanie na „Przebudowa 

istniejących zabudowań wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dwa mieszkania 

wspomagane, w celu utworzenia mieszkań wspieranych w ramach projektu pn.: „Nie – Sami – 

Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”. 

 

Prowadzone są procedury planistyczne dla sporządzenia planów zagospodarowania 

przestrzennego obszarów przy ul. Wiejskiej i Polnej w Lubieni, ul. Szkolnej w Nowych 

Siołkowicach oraz ul. Szkolnej w Popielowskiej Kolonii. 

 

Rozpoczęto przygotowania do procedury przystąpienia do sporządzenia planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kurznie. 

 

Rozpoczęto wiosenny przegląd dróg gminnych oraz okresowe przeglądy w obiektach 

gminnych. 

Prowadzony jest nadzór nad inwestycjami oraz przygotowaniem dokumentacji 

projektów. 

Wykonano sprawozdanie z postępowań w ramach zamówień publicznych. 

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, zaopiniowano i poddano konsultacjom społecznym Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego. 

Prowadzono konsultacje dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w ramach 

programu „Czyste Powietrze”. 

 

Złożony wniosek na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Klasztornej 

w miejscowości Popielów” znalazł się na liście operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych” zakwalifikowanych do dofinasowania w ramach PROW 2014-2020. Całkowita 

wartość projektu wynosi 523 809,05 zł, a wnioskowane dofinansowanie to kwota 

333 299,00 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 

Podpisałam umowę sprzedaży na rzecz Gminy Popielów w formie aktu notarialnego 

działki nr 341/1 obręb Rybna na poszerzenie drogi gminnej. Koszty zakupu pokryło Państwowe 

Gospodarstwo Wody Polskie. 

Podpisane zostały 3 umowy dzierżawy w Lubieni, Stobrawie i Karłowicach. 

Została przygotowana niezbędna dokumentacja do użyczenia lokali użytkowych 

w Starych Siołkowicach i Popielowie. 

Wydałam zaświadczenie potwierdzające nazwę ulicy Osiedle w Karłowicach. 

Prowadzona była bieżąca korespondencja w sprawach gospodarki nieruchomościami. 

 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

22 lutego rozpoczęło się postepowanie rekrutacyjne do szkół i przedszkoli z terenu 

Gminy Popielów. 24 kwietnia zostaną podanie do publicznej wiadomości przez komisje 

rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół oraz przeszkoli. 

Postepowanie uzupełniające rozpocznie się 10 maja. 

Kuratorium Oświaty w Opolu opublikowało informacje o finalistach i laureatach 

konkursów przedmiotowych na poziomie wojewódzkim. 



Tytuł laureata uzyskali:  

w konkursie historycznym – uczeń PSP Stare Siołkowice, 

w konkursie z języka niemieckiego – uczeń PSP Popielów. 

Tytuł finalisty uzyskali: 

w konkursie z języka polskiego – uczennica PSP Popielów,  

w konkursie historycznym – uczeń PSP Karłowice. 

 

11 lutego b.r. do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych powadzonych na terenie 

Gminy Popielów został wpisany Niepubliczny Artystyczny Żłobek Atti-Tude prowadzony 

przez Ewelinę Gorazdowską Centrum Kształcenia i Doskonalenia Umiejętności Tanecznych 

„Chaine”. 

16 lutego b.r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pro wpisane zostało 

Niepubliczne Artystyczne Przedszkole Atti-Tude prowadzone przez tego samego 

przedsiębiorcę. 

Zarówno żłobek, jak i przedszkole funkcjonują w budynku po byłej szkole podstawowej 

w Starych Siołkowicach, przy ul. Michała 2. Otwarcie jednostek nastąpiło po przeprowadzeniu 

stosownych remontów dostosowujących budynek do specyfiki tych jednostek oraz 

po uzyskaniu szeregu zezwoleń, decyzji oraz pozytywnych opinii odpowiednich instytucji. 

Liczba miejsc w żłobku wynosi 30, natomiast w przedszkolu 63. 

 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 3044 decyzji w sprawie wymiaru podatku, 

- 4 zaświadczenia w sprawach podatkowych, 

- 3 wezwania do złożenia informacji w sprawach podatkowych, 

- 6 postanowień w sprawach podatkowych, 

- 9 upomnień w sprawach opłat za odpady, 

-12 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 437, w tym 363 aktywnych oraz 15 w formie spółek. 

W okresie od ostatniej sesji 2 przedsiębiorców założyło działalność, 1 podmiot zawiesił 

działalność oraz 2 firmy zakończyły działalność. 

 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 23 lutego 2021 r.): 

- ogółem – 7856 mieszkańców, 

- w tym 4060 kobiet i 3796 mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 74 cudzoziemców – obywateli Ukrainy, Niemiec, 

Holandii, Rosji, Słowacji, Mołdawii i Tajlandii, z tego 10 osób posiada karty stałego pobytu. 

W omawianym okresie urodziło się jedno dziecko, zmarło 9 osób, w tym 5 z terenu 

gminy. 

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęte zostały 22 wnioski  

o wyrobienie dowodu osobistego i wydano dowody w liczbie 16. 

Dokonano migracji 29 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz 

złożono 27 zleceń na migrację aktu. 

Dokonano dwóch zameldowań na pobyt stały, jednego przemeldowania w obrębie 

gminy, dziewięciu zameldowań na pobyt czasowy, dziesięciu zameldowań cudzoziemców 

na pobyt czasowy, sześciu wymeldowań z pobytu stałego oraz przyjęto jedno zgłoszenie 

wyjazdu za granicę. 

Wydano 26 zaświadczeń. Jeden raz udostępniono dane z Rejestru Mieszkańców 

i PESEL. Przesłano 4 zawiadomienia do szkół i innych instytucji. Dokonano 10 potwierdzeń 

profilu zaufanego. 

Zarządzeniem z dnia 25 stycznia zostało powołane Gminne Biuro Spisowe 

do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, 

według stanu na 31.03.2021 r. Spis rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. 

Trwa informacyjna akcja przedspisowa we współpracy m.in. ze szkołami 

i przedszkolami. Informacje są dostępne na stronach internetowych i w mediach 

społecznościowych. 

W dniach od 9 do 16 lutego br. przeprowadzono nabór na rachmistrzy spisowych. 

Zgłosiło się 5 kandydatów. 



W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Kontynuowano dotychczasowe działania związane ze stanem epidemii COVID-19 

w porozumieniu z GOPS oraz innymi służbami. 

Prowadzona jest koordynacja i organizacja działań w ramach Narodowego Programu 

Szczepień. 

W związku z roztopami i wzrostem stanu rzek, czasowym przekroczeniem stanu 

ostrzegawczego na rzece Stobrawie na wodowskazie w Karłowicach oraz lokalnymi 

podtopieniami pól i łąk monitorowana jest sytuacja hydrologiczna. Na terenie Gminy sytuacja 

na Odrze i jej dopływach jest bezpieczna. W związku z brakiem opadów prognozowany jest 

dalszy spadek stanu rzek. 

 

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. Wznowione zostały w reżimie sanitarnym 

zajęcia sekcji tanecznych, plastycznych, muzycznych i teatralnych, Studia Piosenki i zajęcia 

z zumby. 

Zespół taneczny „Euforia” wziął udział w konkursie tanecznym. W różnych kategoriach 

członkinie zespołu zajęły wysokie lokaty: I miejsce oraz trzykrotnie III miejsce. Gratuluję 

sukcesów młodym artystkom, trenerom i rodzicom. 

Przy Centrum Kultury powstał Młodzieżowy Klub Wolontariatu. 

Przeprowadzone zostały konkursy internetowe na najpiękniejsze kostiumy 

karnawałowe dla dzieci i dorosłych. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. 

Kontynuowane były zajęcia kreatywne w ramach Senior Caffe w formie zdalnej. 

Została wykonana diagnoza potrzeb kulturalnych w Gminie Popielów. Dzięki specjalnej 

ankiecie internetowej mieszkańcy mogli określić swoje oczekiwania dotyczące działań 

Centrum Kultury. Trwa analiza wyników. 

Pracownicy Centrum wzięli udział w szkoleniach dotyczących organizacji zajęć 

z zachowaniem obostrzeń reżimu sanitarnego podczas pandemii COVID- 19 oraz zasad 

bezpieczeństwa prowadzenia zajęć on-line. 

Prowadzony jest dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących rozmowy oraz 

podtrzymywane są kontakty i pomoc dla seniorów, którzy wyrazili taką potrzebę i chęć. 

Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła od 10 do 12 lutego akcję zachęcającą 

do czytania w formie walentynkowej zabawy - randki w ciemno z książką. 



Trwa inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych. Po raz pierwszy przeprowadzana jest 

poprzez system biblioteczny MAK+, dzięki czemu możliwe jest prowadzanie inwentaryzacji 

oraz wypożyczanie i oddawanie zbiorów równocześnie. 

Centrum Kultury zaprasza wszystkie Panie w dniu ich święta 8 marca na warsztaty 

twórcze dla kobiet. Trwają również zapisy na zajęcia z jogi. 

 

W ZAKRESIE PROJEKTÓW MIĘKKICH 

W ramach projektu "Aktywność w wodzie i ekologia na co dzień" zostały 

zorganizowane dwa spotkania sympatyków morsowania z instruktorem morsowania. 

Podobnie jak w ubiegłym roku Gmina otrzymała dofinansowanie w konkursie Lokalny 

Animator Sportu. W ramach zadania zostanie zatrudnionych dwóch lokalnych animatorów, 

którzy poprowadzą zajęcia sportowe na Orliku w Popielowie. 

 

DZIAŁANIA W SOŁECTWACH 

Aktualnie koncentrują się na przygotowaniach do realizacji działań w ramach funduszu 

sołeckiego oraz Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. 

 

Wzięłam udział w spotkaniach oraz wydarzeniach na terenie naszej Gminy i poza nią, 

w formie zdalnej i osobistej: 

2 lutego uczestniczyłam wraz z wicewojewodą opolską Teresą Barańską w otwarciu Klubu 

Senior Plus w Popielowie, 

9 lutego spotkałam się z dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu panią Ireną 

Lebiedzińską, 

10 lutego spotkałam się z nowym komendantem posterunku Policji w Dobrzeniu Wielkim 

Mieczysławem Lutym, 

11 lutego wzięłam udział w telekonferencji z Marszałkiem Województwa Opolskiego, 

12 lutego spotkałam się z władzami Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”, 

22 lutego wzięłam udział w spotkaniu z senator Danutą Jazłowiecką, 

23 lutego podpisałam umowę na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PZOK) i spotkałam się z wykonawcą tej inwestycji, 

24 lutego spotkałam się z mistrzem Polski oraz rekordzistą Polski w biegu na 1500 metrów 

panem Filipem Rakiem i działaczami sportowymi z terenu gminy, a także wzięłam udział 

w otwarciu niepublicznego żłobka i przedszkola artystycznego. 



Ponadto spotykałam się z mieszkańcami gminy podczas spotkań indywidualnych w reżimie 

sanitarnym oraz poprzez kontakt telefoniczny. 

 

 

Popielów 2021-02-24 

WÓJT GMINY 

 

SYBILLA STELMACH 


