
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. 25 lutego 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 19 zarządzeń dotyczących: 

1. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2021 rok, 

2. zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok, 

3. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 

4. udzielenia pożyczki dla Centrum Kultury na realizację zadania współfinansowanego przez 

Unię Europejską, 

5. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w Karłowicach oraz 

w Popielowie, 

6. ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy dwóch nieruchomości na cele rolne w Stobrawie, 

7. powołania komisji przetargowej do postepowania na zadanie utworzenia mieszkań 

wspomaganych w Popielowie, 

8. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz powołania Komisji Konkursowej, 

9. wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w Starych Siołkowicach w czasie 

jego nieobecności, 

10. konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej nazwy ulicy w Kurzniach, 

11. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz 

informacji o stanie mienia gminy, a także przedłożenia sprawozdań finansowych 

samorządowych instytucji kultury. 

 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 4 wypisy i wyrysy oraz 22 zaświadczenia z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Wszczęto 2 postępowania o udzielenie decyzji środowiskowej. 

Wykonano 2 uzgodnienia w zakresie zjazdów i infrastruktury w pasie dróg gminnych 

oraz wydano 4 decyzje o zajęciu pasa drogowego lub umiejscowienie w nim urządzeń. 

Zaopiniowano 9 projektów wstępnego podziału nieruchomości. 



 

Podpisano umowy 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, a także prowadzenie nadzoru dla tej 

inwestycji, 

- pielęgnację terenów zielonych w miejscowościach Stare Siołkowice, Karłowice, Lubienia, 

Kurznie i Stobrawa. 

 

Zlecono wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu docelowego na ul. Wiejskiej 

w miejscowości Nowe Siołkowice wraz z projektem obustronnych chodników. 

 

Przeprowadzono postępowania przetargowe: 

- dla Centrum Kultury na zadanie „Budowa budynku edukacji rybackiej” oraz nadzór nad tą 

inwestycją, 

- dla Parafii w Karłowicach na zadanie „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 oraz nadzór nad tą inwestycją. 

W obydwu przypadkach inwestorzy podpisali umowy z wyłonionymi wykonawcami. 

 

Prowadzone są postępowania na wykonanie: 

- dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Utworzenie 

i wyposażenie placówki „Senior+” w Lubieni, 

- dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Centrum Kultury 

w Popielowie, 

- dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – ul. Zielonej 

i ul. Polnej w Starych Siołkowicach, ul. Polnej w Lubieni oraz ul. Ogrodowej i ul. Krótkiej 

w Rybnej, 

- remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg stanowiących własność Gminy 

Popielów. 

 

Trwają przygotowania do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu na zadanie 

inwestycyjne dotyczące utworzenia mieszkań wspomaganych w Popielowie. 

 



Prowadzone są procedury planistyczne związane z przygotowaniem miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w Popielowskiej Kolonii, Lubieni i Nowych 

Siołkowicach, a także przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia 

do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kurznie. 

 

Przeprowadzono szacowanie wartości remontów dróg gminnych. 

Prowadzony jest nadzór nad przygotowaniem remontów cząstkowych na drogach 

gminnych po sezonie zimowym. Prace rozpoczną się po świętach wielkanocnych. 

Prowadzony jest nadzór nad inwestycjami: ścieżkami rowerowymi, PSZOK oraz 

klubem seniora, a także nad przygotowaniem dokumentacji projektów. 

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 

W ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi zaopiekowano się trzema porzuconymi 

psami. 

Przygotowano zapytanie ofertowe i wybrano ofertę na zadanie: Organizacja 

zabezpieczenia służby ratowniczej na kąpielisku „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach” 

w okresie od 26 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia  2021 roku. 

Prowadzono konsultacje i wsparcie w realizacji programu „Czyste Powietrze”. 

 

Urząd Marszałkowski w ramach konkursu dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania 

odpadami komunalnymi objętego RPO WO 2014-2020 wybrał do dofinansowania nasz 

wniosek na zadanie „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu 

gospodarki odpadami”. Całkowita wartość projektu wynosi 528 677,00 zł, z tego 

wnioskowane dofinasowanie to 449 375,45 zł, czyli 85% wydatków. Zadanie będzie 

realizowane we współpracy z organizacjami społecznymi ze Starych Siołkowic i Karłowic. 

W ramach zadania zostaną wykonane m.in. edukacyjne centra recyklingu, nowe kosze 

na śmieci oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w budynkach publicznych, działania 

edukacyjne i pikniki ekologiczne. 

 

W ramach Programu Sportowa Polska 2021 w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu złożono wniosek o dofinasowanie na realizację przedsięwzięcia 

pn. „Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej na terenie LKS START 



SIOŁKOWICE”. Całkowita wartość planowanego zadania wynosi 519 743,62 zł, 

a wnioskowane dofinansowanie to 259 871,81 zł czyli 50% wydatków. 

 

Złożono korekty do wniosków o dofinansowanie dla zadań dotyczących wymiany 

ogrzewania w budynkach jednorodzinnych oraz w budynkach publicznych, przebudowy 

ul. Klasztornej w Popielowie oraz przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy 

ul. Kraszewskiego i Wolności w Popielowie.  

 

Prowadzona jest bieżąca korespondencja w sprawach rolnictwa, ochrony środowiska, 

gospodarki odpadami oraz obsługi deklaracji w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami. 

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Nadałam numer porządkowy budynku w Starych Siołkowicach. 

Wydałam decyzję zatwierdzającą podział działki w Popielowie. 

Została podpisana umowa na dzierżawę dwóch działek na cele rolne w Stobrawie. 

Podpisane zostały umowy użyczenia lokali użytkowych na punkt przyjęć interesantów 

rewiru dzielnicowych Policji oraz dla Gminnej Spółki Wodnej. 

Został przygotowany w Popielowie kontener mieszkalny dla pogorzelców ze Starych 

Siołkowic oraz została podpisana umowa użyczenia na czas remontu spalonego domu. 

Została przygotowana niezbędna dokumentacja do podpisania umowy notarialnej 

sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Słonecznej 

w Karłowicach. 

Prowadzona była bieżąca korespondencja w sprawach gospodarki nieruchomościami. 

 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

Trwa postepowanie rekrutacyjne do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Popielów. 

22 kwietnia zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 10 maja br. 

W okresie międzysesyjnym prowadzone było nauczanie w trybie stacjonarnym 

w przedszkolach i klasach 1 - 3 szkół podstawowych oraz w trybie zdalnym dla klas starszych. 

Z uwagi na duży wzrost zachorowań w kraju w okresie od 22 marca do 11 kwietnia 

nauka we wszystkich klasach jest realizowana w trybie zdalnym. Ponadto w tym okresie, 

na wniosek rodziców pracujących w podmiotach leczniczych lub wykonujących zadania 

publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej 

szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. 



Dyrektorzy szkół nadal mają obowiązek organizowania nauczania stacjonarnego 

lub zdalnego na terenie szkoły dla dzieci, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności 

lub inne przyczyny nie mogą uczestniczyć w nauce zdalnej w domu. 

Ponadto dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje 

indywidualne lub w małych grupach. 

W okresie od 29 marca do 11 kwietnia na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji 

i Nauki czasowo zawieszono stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 

wychowania przedszkolnego. Zajęcia mają być realizowane z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. 

Przedszkola mają obowiązek zorganizować zajęcia stacjonarnych dla dzieci 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na wniosek rodziców 

pracujących w podmiotach leczniczych lub wykonujących zadania publiczne w związku 

ze zwalczaniem COVID-19 tj. dla dzieci m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, 

służb porządkowych i oświaty. Obecnie częściowo funkcjonują przedszkola w Popielowie 

i Starych Siołkowicach - zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem rodziców. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej od 27 marca 

do 11 kwietnia 2021 r. zawieszona została działalność żłobków i klubów dziecięcych. 

W tym czasie możliwe jest wyłącznie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników 

medycznych i służb porządkowych. 

 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 4 decyzje w sprawie wymiaru podatku, 

- 10 decyzji w sprawie zmiany opodatkowania, 

- 1 decyzję w sprawie umorzenia podatku, 

- 157 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, 

- 6 zaświadczeń w sprawach podatkowych, 

- 5 wezwań do złożenia informacji w sprawach podatkowych, 

- 8 postanowień w sprawach podatkowych, 

-13 pism w ramach korespondencji z sądami, urzędem skarbowym, komornikami i innymi 

instytucjami. 

  

 



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 364 aktywnych oraz 15 w formie spółek. 

W okresie od ostatniej sesji 1 przedsiębiorca założył firmę, 3 podmioty zawiesiły 

działalność, 2 firmy wznowiły oraz 3 firmy zamknęły działalność. 

 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 30 marca 2021 r.): 

- ogółem – 7848 mieszkańców, 

- w tym 4055 kobiet i 3793 mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 84 cudzoziemców – obywateli Ukrainy, Niemiec, 

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

W omawianym okresie urodziło się troje dzieci, zawarto dwa związki małżeńskie, 

zmarło 18 osób, w tym 10 z terenu gminy. Dokonano pięciu uzupełnień aktów stanu cywilnego. 

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich zostało przyjętych 30 wniosków  

o wyrobienie dowodu osobistego i wydano dowody osobiste w tej samej w liczbie. 

Dokonano migracji 19 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz 

złożono 28 zleceń na migrację aktu. 

Dokonano siedmiu zameldowań na pobyt stały, dwóch przemeldowań w obrębie gminy, 

jednego zameldowania na pobyt czasowy, dwudziestu jeden zameldowań cudzoziemców 

na pobyt czasowy oraz jednego wymeldowania z pobytu stałego. 

Wydano 32 zaświadczenia. Ośmiokrotnie udostępniono dane z Rejestru Mieszkańców 

i PESEL. Przesłano 1 zawiadomienie do szkół lub innych instytucji. Dokonano 17 potwierdzeń 

profilu zaufanego. 

Gminne Biuro Spisowe do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań w 2021 roku prowadziło przygotowania do spisu, który rozpoczyna się 

z dniem dzisiejszym czyli 1 kwietnia 2021 r. Bliższe informacje o spisie można uzyskać 

na infolinii oraz w Urzędzie Gminy. 

 

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 ze stwierdzeniem przypadku ptasiej grypy u padłego łabędzia podjęto 

działania informacyjne skierowane do hodowców ptactwa domowego. Zachęcam 

do stosowania zasad bioasekuracji i higieny oraz informowania Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Opolu o przypadkach zachorowań lub padnięcia ptaków. 

 

W ZAKRESIE KULTURY 

W okresie międzysesyjnym Centrum Kultury oraz Biblioteka prowadziły działalność 

zespołów i sekcji w internecie oraz kontynuowały 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. 

Centrum Kultury zorganizowało z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego 

całodniowe warsztaty dla pań z okazji Dnia Kobiet pn. „Przestrzeń kobiet”. 

Grupa wolontariatu „PomagaMY” przeprowadziła akcję charytatywną „Paka 

dla zwierzaka”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy. 

Zespół taneczny Euforia wziął udział w dwóch konkursach tanecznych online, w tym 

jeden międzynarodowy, gdzie wywalczył łącznie 10 medali. Gratulacje! 

Grupa teatralna dla dorosłych Złota Gęś oraz grupa teatralna dla dzieci wystąpiły przed 

publicznością z autorskimi spektaklami i montażem poetyckim podczas Drogi Krzyżowej oraz 

Dnia Kobiet. Ponadto grupy przygotowały na Dzień Teatru nagrania udostępnione w internecie. 

Centrum Kultury złożyło 3 projekty na zadania kulturalno-edukacyjne. Do tej pory 

rozstrzygnięty został nabór w ramach programu „EDUKO - bardzo młoda kultura”, w którym 

Centrum otrzymało dofinansowanie w wysokości 7.300 zł na realizację projektu „Daleko - 

blisko” skierowanego do młodzieży, pedagogów i rodziców. 

Został zorganizowany konkurs na najciekawszą ozdobę świąteczną. Do Centrum 

Kultury wpłynęło wiele prac, które tworzą wystawę w oknach sali głównej Centrum 

w Popielowie. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi po  świętach. 

Pracownicy Centrum Kultury włączyli się w gminną akcję świąteczną i odwiedzili 

seniorów ze świątecznymi upominkami przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa 

epidemicznego. Odwiedzono ponad 300 seniorów. 

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

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



Trwają przygotowania do realizacji projektów: „Strzyga wraca pod strzechy” oraz „Las 

w słoiku”. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej zakończono inwentaryzację zbiorów bibliotecznych 

oddziału dla dorosłych. Trwa inwentaryzacja literatury dziecięcej. 

 

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 lub osobistej: 

3 marca uczestniczyłam w posiedzeniu zarządu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi oraz 

spotkałam się z dyrektor Centrum Kultury i wykonawcami budynku edukacji rybackiej, 

4 marca spotkałam się z przedstawicielami spółki PROWOD w sprawie oczyszczalni ścieków, 

5 marca sprawdziłam postęp remontu Domu Kultury w Karłowicach i spotkałam się 

z wykonawcą prac, 

8 marca spotkałam się z dyrektor Hospicjum, 

11 marca spotkałam się z przedstawicielami spółki PROWOD, 

12 marca wzięłam udział w zebraniu walnym Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 

„Opolszczyzna” oraz w posiedzeniu komisji konkursowej Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju 

Wsi, 

15 marca podpisałam umowę z wykonawcami ścieżki pieszo-rowerowej oraz spotkałam się 

z Sołtysami z okazji Dnia Sołtysa, 

18 marca spotkałam się z Wicemarszałek Województwa panią Zuzanną Donath-Kasiurą, 

19 marca uczestniczyłam w przekazaniu wykonawcy placu budowy – remontu kościoła 

w Kurzniach w ramach projektu, którego liderem jest Gmina Popielów, 

30 marca wzięłam udział w zebraniu walnym Gminnej Spółki Wodnej. 

Ponadto spotykałam się z mieszkańcami gminy podczas spotkań indywidualnych w reżimie 

sanitarnym oraz poprzez kontakt telefoniczny. 

 

Popielów 2021-03-31 

WÓJT GMINY 

 

SYBILLA STELMACH 


