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Wstęp 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Popielów Sybilla Stelmach przedstawia raport 

o stanie Gminy Popielów za rok 2020. W Raporcie zestawiono najważniejsze informacje 

i przedsięwzięcia realizowane w roku poprzedzającym przez Wójta Gminy Popielów. Do opracowania 

dokumentu wykorzystano materiały przygotowane przez poszczególnych pracowników urzędu gminy 

oraz jednostek podległych. W strukturze raportu przyjęto podział na bloki tematyczne obrazujące 

najważniejsze obszary działalności gminy, w tym realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał 

Rady Gminy. 
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Demografia i polityka rodzinna 

Zjawisko depopulacji charakterystyczne dla całego województwa opolskiego występuje również 

w Gminie Popielów. Od 2009 r. zmniejsza się liczba mieszkańców gminy. Na koniec 2020 r. gminę 

zamieszkiwało 7 877 osób i było to o 78 osób mniej w stosunku do roku poprzedniego. Na przestrzeni 

lat 2014-2019 zauważalny był wzrost mieszkańców w sołectwie Nowe Siołkowice, jednak w minionym 

roku tendencja ta uległa korekcie. W sołectwach widoczne są wahania liczby mieszkańców, jednak 

z ogólnym trendem stabilizacji i niewielkiego spadku populacji. W całej gminie w latach 2014-2020 

ubyło 326 osób. 

Zgodnie z prognozą GUS w 2030 r. spośród 71 gmin województwa opolskiego w 64 będzie 

notowany spadek liczby ludności (w tym w 51 ubytek ten wyniesie powyżej 5%), natomiast wzrost 

liczby ludności będzie dotyczył tylko 7 gmin. W gminie Popielów w stosunku do 31.12.2016 szacuje się 

zmniejszenie ludności aż o 8,9%. Jednocześnie prognozuje się, że gminy sąsiadujące: Lubsza i Dobrzeń 

Wielki, jako nieliczne gminy województwa opolskiego, zanotują wzrost mieszkańców. Wpisuje się  

to w ogólny trend demograficzny, zgodnie z którym przyrost ludności będzie występować w gminach 

położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków miejskich, co jest związane z ich siłą przyciągania, 

przede wszystkim w aspekcie rynków pracy1. 

Tabela 1. Liczba ludności Gminy Popielów w poszczególnych sołectwach, stan na 31.12.2020 r. 

Miejscowość 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020 

Dynamika 

zmiany 

liczby 

ludności 

 2014-2020 

Kaniów 322 321 322 311 311 302 299 - 23 

Karłowice 1330 1331 1291 1286 1277 1266 1252 - 78 

Kurznie 503 505 508 503 505 500 496 - 7 

Kuźnica 

Katowska 
119 119 126 122 115 114 109 - 10 

Lubienia 383 379 365 357 354 353 347 - 36 

Nowe Siołkowice 395 396 391 395 401 407 385 - 10 

Popielowska 

Kolonia 
133 128 123 121 119 119 123 - 10 

Popielów 2075 2061 2018 2008 2001 1997 1968 - 107 

Rybna 289 296 285 281 285 284 289 0 

Stare Kolnie 223 223 223 221 221 224 225 + 2 

Stare Siołkowice 1942 1933 1928 1943 1922 1903 1912 -30 

Stobrawa 489 488 501 501 491 486 472 - 17 

RAZEM 8203 8180 8081 8049 8002 7955 7877 -326 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy, dane obejmują osoby 
zameldowane na pobyt stały i czasowy. 

  

                                                           
1 Prognoza ludności dla gmin województwa opolskiego w 2030r. , GUS, Opole, 12.09.2017 r., s.1-2. 
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Wykres 1. Dynamika zmiany liczby ludności w gminie Popielów w latach 2014-2020, z prognozą do 2030 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy, dane 
obejmują osoby zameldowane na pobyt stały i czasów oraz Prognozy ludności dla gmin województwa opolskiego 
w 2030, GUS 12.09.2017 r. 

Mapa 1. Prognozowane spadki liczby ludności dla gmin województwa opolskiego w 2030 r.

 
Źródło: Prognoza ludności dla gmin województwa opolskiego w 2030 r., GUS, Opole, 12.09.2017 r.  
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W gminie Popielów największym sołectwem pod względem ludności jest Popielów. Następne 

duże sołectwa to Stare Siołkowice i Karłowice. Pozostałe miejscowości są zdecydowanie mniejsze, 

z liczbą mieszkańców w przedziale 100-500. W 2020 r. wśród mieszkańców przeważały (50%) kobiety. 

Tabela 2. Liczba mieszkańców w Gminie Popielów wg miejscowości i płci, stan na 31.12.2020 r. 

Miejscowość Mężczyźni Kobiety Razem 

Kaniów 139 160 299 

Karłowice 624 628 1252 

Kurznie 250 246 496 

Kuźnica Katowska 58 51 109 

Lubienia 181 166 347 

Nowe Siołkowice 182 203 385 

Popielowska Kolonia 56 67 123 

Popielów 942 1026 1968 

Rybna 138 151 289 

Stare Kolnie 108 117 229 

Stare Siołkowice 901 1011 1912 

Stobrawa 228 244 472 

RAZEM 3807 4070 7877 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy. 

W 2020 r. urodziło się w gminie Popielów 61 osób, w tym 27 dziewczynki i 34 chłopców, 

a zmarło 110 osób, w tym 44 kobiety i 66 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. był 

ujemny i wyniósł -49 osób.  

Wykres 2. Liczba urodzeń i zgonów mieszkańców gminy w latach 2014-2020 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy. 
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Tabela 3. Dane charakteryzujące procesy demograficzne w Gminie Popielów w latach 2014-2020. 

Dane demograficzne 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Urodzenia 56 60 92 82 73 62 61 

Małżeństwa 59 57 65 71 57 51 32 

Zgony mieszkańców gminy 74 97 87 78 105 88 110 

Zameldowania(

stali, czasowi, 

cudzoziemcy) 

stałe 70 52 74 80 73 45 62 

czasowe + 

cudzoziemcy 
197 201 196 171 197 175 161 

Razem 267 253 270 251 270 220 223 

Wymeldowania z pobytu stałego 83 114 87 94 118 101 87 

Jubileusz 50-lecia pożycia 

małżeńskiego 
19 12 10 18 14 17 16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy. Dane nie obejmują 
przemeldowań na obszarze gminy. 

W gminie Popielów utrzymuje się niekorzystna struktura wieku ludności, która charakteryzuje się: 

 dużym udziałem osób starszych (ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła 21% ludności 

ogółem), 

 małym udziałem dzieci i młodzieży (ludność w wieku przedprodukcyjnym 0-15 lat stanowiła 15%), 

 utrzymywaniem się osób w wieku produkcyjnym na poziomie 64%. 

Z kolei w odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych struktura ludności w podziale na płeć 

kształtuje się następująco (wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.): 

 liczba kobiet wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 566 osoby, a liczba mężczyzn 582, 

 liczba kobiet w wieku produkcyjnym (16-59 lat) wynosiła 2 410 osoby, a liczba mężczyzn w wieku 

produkcyjnym (16-64) wynosiła 2 660, 

 liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1 094, a liczba mężczyzn: 565. 

W gminie Popielów wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku produkcyjnym) w 2020 r. wyniósł 55,4 będzie on w najbliższych latach wzrastać. 

W Atlasie Demograficznym Polski prognozuje się, że w 2040 r. w województwie opolskim wskaźnik 

obciążenia demograficznego będzie już wynosił 64,0-66,02. 

W danych demograficznych widoczny jest wzrost liczby zgonów wynikający z epidemii choroby 

COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2. Ograniczenia epidemiczne wpłynęły na mniejszą 

liczbę zawieranych związków małżeńskich oraz zameldowań czasowych. 

  

                                                           
2 Atlas Demograficzny Polski, GUS, Warszawa 2017, s. 19. 
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Mapa 2. Gminy, w których odsetek ludności w wieku 65 lat i więcej przekroczy 20% (2030 r.). 

 

Źródło: Prognoza ludności gmin na lata 2017 – 2030, GUS, sierpień 2017. 

Podstawowym zasobem jakim dysponuje dany obszar jest jego ludność. Do czynników 

prorozwojowych należy zaliczyć: udział osób w wieku produkcyjnym w strukturze ludności, 

wyposażenie w infrastrukturę społeczną, dążenie do podnoszenia stopy życiowej poprzez aktywność 

zawodową i prospołeczną oraz rosnący odsetek osób z wykształceniem wyższym. 

Zmiany demograficzne zachodzące w gminie Popielów nie odbiegają od trendów 

charakterystycznych dla całego województwa. Kryzys demograficzny przebiega tu w sposób szczególnie 

intensywny. Ujemny przyrost naturalny w połączeniu z migracją sprawia, że region się wyludnia, 

z jednocześnie wzrastającym wskaźnikiem obciążenia demograficznego. Sytuacja ta powinna 

determinować działania władz lokalnych o charakterze kompleksowym, uwzględniającym różne sfery 

życia społeczno-gospodarczego.  Między innymi należy, tak jak w latach wcześniejszych: 

 prowadzić politykę prorodzinną. Promować ideę posiadania drugiego dziecka, w tym skrócenie 

odstępu czasu pomiędzy pierwszym i drugim dzieckiem. Wspierać inicjatywy umożliwiające 

godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Zwiększenie upowszechnienia opieki dla dzieci do lat 3 

oraz dzieci w wieku przedszkolnym, 

 rozwijać usługi opiekuńczo-lecznicze skierowane do seniorów, 

 zintensyfikować działania aktywizujące seniorów, wspierające ich liderów, 

 rozwijać obszary atrakcyjne do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku. 

W obszarze polityki prorodzinne w 2020 r.: 

 złożono 38 wniosków o Opolską Kartę Rodziny i Seniora, 

 złożono 39 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, 

 opiekę nad dziećmi do lat 3 sprawował Klub Dziecięcy prowadzący przez  osobę fizyczną. W klubie 

objęto opieką średnio 17 dzieci.  
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Oświata i wychowanie 

W gminie Popielów w 2020 r. funkcjonowało 6 jednostek oświatowych, dla których Gmina jest 

organem prowadzącym, w tym 3 szkoły podstawowe oraz 3 przedszkola. 

Uczniowie Starych i Nowych Siołkowic naukę rozpoczęli w nowym miejscu – w gruntownie 

wyremontowanym budynku byłego gimnazjum. Uroczyste otwarcie szkoły 1 września 2020 r. nastąpiło 

po zakończeniu inwestycji, która pomimo trudności wynikających ze stanu epidemii został ukończona 

terminowo. Całkowita wartość projektu to kwota 3 215 335,18 zł, z czego dofinansowanie unijne 

wyniosło - 1 190 376,04 zł. Większość środków na remont w wysokości 2 024 959,14 zł. Gmina 

Popielów zapewniła z własnego budżetu. 

Ze względu na epidemię COVID-19 rok szkolny 2019/2020 różnił się od poprzednich.  

Od 25 marca 2020 r. jednostki systemu oświaty realizowały zadania z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa, Ministerstwo Edukacji Narodowej w połowie marca zdecydowało o zawieszeniu 

tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a następnie wprowadziło obowiązek kształcenia 

na odległość. 

Kalendarium najważniejszych zmian w 2020 r. w systemie oświaty 

wynikających ze stanu epidemii: 

 od 12 marca – czasowe zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

jednostek systemu oświaty; 

 od 16 marca – działania przygotowawcze do obowiązkowej pracy jednostek systemu oświaty 

w trybie zdalnym; 

 od 25 marca – jednostki systemu oświaty realizują zadania z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość (lub w inny sposób); 

 od 6 maja – przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy 

wychowania przedszkolnego mogą zdecydować o kontynuacji działalności; 

 od 18 maja – zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze i rewalidacyjne; otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek 

organizujących zajęcia pozaszkolne; 

 od 25 maja –zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych 

dla uczniów klas I-III szkół podstawowych; konsultacje z nauczycielami w szkołach dla uczniów 

VIII klas, 

 od 1 czerwca – konsultacje z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów, 

 od 1 września – nauczanie na wszystkich poziomach w trybie stacjonarnym, 

 od 26 października – zajęcia w formie zdalnej dla klas IV-VIII; nowe zasady funkcjonowania 

szkół, 

 od 9 listopada – zawieszenie zajęć w formie stacjonarnej, nauczanie zdalne dla wszystkich klas; 

obowiązek zapewnienia opieki świetlicowej dla dzieci których rodzice byli bezpośrednio 

zaangażowani w walkę z epidemią; dyrektorzy mogli wyrazić zgodę na prowadzenie konsultacji 

dla uczniów klas ósmych w formie indywidualnej lub w małych grupach. 
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Placówki oświatowe w 2020 r. 
Tabela 4. Placówki oświatowe w gminie Popielów w 2020 r. 

Szkoła 

Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów  Liczba 

oddziałów 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Popielowie*/** 

230 13 233 14 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. 

Jana Dzierżona** 

138 10 138 10 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Starych Siołkowicach** 

141 8 146 8 

RAZEM (szkoły): 509 31 517 32 

Publiczne Przedszkole w Starych 

Siołkowicach 

72 3 75 3 

Publiczne Przedszkole w Popielowie 121 5 121 5 

Publiczne Przedszkole w Karłowicach 63 3 64 3 

RAZEM (przedszkola): 256 11 260 11 

RAZEM (szkoły i przedszkola): 765 42 777 43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej. 
*jedna z klas jest klasą integracyjną 
**w placówce funkcjonuje klasa łączona V/VI 

W obszarze oświaty w roku 2020 podejmowano działania ukierunkowane na osiągnięcie celu 

strategicznego określonego w Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Popielów, przyjętej Uchwałą 

nr XXXV/293/2006 Rady Gminy w Popielowie z dnia 22 czerwca 2006 r., tj. stworzenie optymalnych 

warunków kształcenia, które będą zapewniały dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zdobycie wiedzy 

i umiejętności, pozwalających na aktywne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

W pierwszej kolejności istotnym były przedsięwzięcia wpływające na wzrost poziomu 

wykształcenia dzieci i młodzieży oraz osiągnięcia wysokiego standardu funkcjonowania szkół 

i przedszkoli (cele strategiczne szczegółowe nr: 1, 2, 6). Podczas zajęć dydaktycznych wykorzystywano 

aktywizujące metody i formy nauczania, m.in. tablice interaktywne i sprzęt komputerowy. Realizowano 

zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań oraz szkoły i przedszkola uczestniczyły w różnego rodzaju 

projektach, w tym projektach finansowanych ze środków unijnych. 

Pomimo stanu epidemii uczniowie szkół brali udział w konkursach przedmiotowych oraz 

projektach edukacyjnych i sportowych, osiągając przy tym bardzo wysokie wyniki, wyróżnienia oraz 

nagrody. Ze względu na stan epidemii i związane z nim ograniczenia wiele konkursów zostało odwołane 

lub przeprowadzone w zmienionej formule np. zdalnie (online). Poszczególne szkoły zanotowały 

następujące osiągnięcia: 

PSP Popielów 

1. Konkurs Języka Niemieckiego I, II etap gminny, 1 laureat na etapie wojewódzkim; 

2. Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim „Młodzież recytuje poezję” zorganizowany przez 

TSKN na Śląsku Opolskim - etap wojewódzki – tytuł finalisty dla dwojga uczniów; 

3. Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt – I miejsce w województwie, 13 w Polsce; 

4. Rozumiem – konkurs z Języka Polskiego zorganizowany przez Interaktywną Edukację-Mogalo – 

etap wojewódzki - I miejsce dla ucznia 
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PSP Karłowice 

1. Wojewódzki Festiwal Piosenek Czesława Niemena „Piękny jest ten świat” w Korfantowie – 

I miejsce „Karłowickie Trio”; 

2. Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Zabytkowa architektura wsi opolskiej” organizowany przez 

Muzeum Wsi Opolskiej – I miejsce; 

3. 3. W ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego zdalne zawody algorytmiczne – 

I miejsce w regionie; 

4. Konkurs „Kangur matematyczny” przeprowadzonym drogą internetową - wynik bardzo dobry 

oraz wyróżnienie. 

PSP Stare Siołkowice 

1. Konkurs historyczny – finalista na etapie wojewódzkim; 

2. XXVI Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na Ty”- II miejsce oraz wyróżnienie dla dwojga 

uczniów; 

3.  Konkurs "Bezpieczne wakacje dłuższe życie na lata" - I miejsce i wyróżnienia od Marszałka 

Województwa opolskiego; 

4. Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki „Ja za 20 lat” w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł” - wyróżnienia prac literackich. 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie szkól podstawowych uczestniczyli w następujących 

konkursach przedmiotowych: 

1. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny 

2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 

3. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 

4. Wojewódzki Konkurs Historyczny 

5. Wojewódzki Konkurs Matematyczny 

6. Wojewódzki Konkurs Fizyczny 

7. Wojewódzki Konkurs Chemiczny 

8. Wojewódzki Konkurs Biologiczny 

9. Wojewódzki Konkurs Geograficzny 

Egzaminy zewnętrzne 

W związku z decyzją o zamknięciu szkół i uczelni wyższych od 16 marca 2020 r., Ministerstwo 

Edukacji Narodowej zadecydowało, że należy odwołać trzeci etap (finał) poszczególnych olimpiad 

i turniejów przy jednoczesnym zagwarantowaniu tytułu finalisty wszystkim uczniom zakwalifikowanym 

do trzeciego etapu danej olimpiady czy turnieju. Takie rozwiązanie zagwarantowało uczniom możliwość 

skorzystania z uprawnień, jakie przysługują finalistom ww. olimpiad i turniejów w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz w systemie egzaminów zewnętrznych, a w przypadku finalistów olimpiad 

interdyscyplinarnych zapewniło możliwość rekrutacji do szkół wyższych na warunkach określonych 

przez porozumienia z tymi szkołami. 

Epidemia koronawirusa spowodowała zmianę harmonogramu egzaminów. Ze względów 

bezpieczeństwa podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązywały szczegółowe wytyczne 

sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS. Egzamin ósmoklasisty miał miejsce w terminie 

16-18 czerwca 2020 r. 
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WYNIKI SZKÓŁ* prowadzonych przez Gminę Popielów w zakresie prowadzonej działalności 

dydaktycznej: 

Tabela 5. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Popielów w 2020 r. 
 

PSP POPIELÓW 
PSP 

KARŁOWICE 

PSP STARE 

SIOŁKOWICE 

ŚREDNIA 

GMINY 

Język polski 55,4% 58,0% 53,9% 55,6% 

matematyka 40,2% 36,3% 41,3% 39,6% 

Język niemiecki 62,2% 43,0% 60,0% 57,5% 

język angielski 52,6% 56,0% 63,9% 57,3% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OKE Wrocław. 

W roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów deklarujących chęć nauki języka mniejszości narodowej 

w odniesieniu do ogólnej liczby uczniów kształtowała się następująco: 

PSP Popielów  159 uczniów, na 233 uczniów 

PSP Stare Siołkowice 98 uczniów, na 146  uczniów 

Razem 257  uczniów, 

Język mniejszości nauczany był również w przedszkolach. Liczba dzieci, których rodzice złożyli 

deklaracje o chęci nauki języka mniejszościowego w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021 

wynosiła odpowiednio:  

PP Popielów 74 dzieci, na 121 dzieci 

PP Stare Siołkowice 50 dzieci, na 75 dzieci 

Razem  124 przedszkolaków 

W sumie nauczaniem języka mniejszości narodowej w roku szkolnym 2020/2021 objętych zostało  

381 uczniów, co stanowi 49,03 % wszystkich uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie 

Gminy Popielów (stan na 30.09.2020 r., zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej). 

Szkoły i przedszkola prowadzą szeroko zakrojoną działalność, która wykracza poza proces 

dydaktyczny i integralnie łączy zadania edukacyjne i wychowawcze opierając się na poszanowaniu 

praw drugiego człowieka, tolerancji i poszanowaniu zasad moralnych. Wśród dzieci i młodzieży 

kształtowane są właściwe postawy, które przygotują młode pokolenie do wkroczenia w dorosłe życie. 

Przedszkolaki i uczniowie uczestniczyli w przedsięwzięciach i spotkaniach kształtujących postawy 

obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za los lokalnej społeczności, regionu oraz kraju w którym 

żyjemy (cele strategiczne szczegółowe nr: 3, 4, 5). Placówki edukacyjne organizowały imprezy 

okolicznościowe (np. mikołajki, andrzejki) oraz festyny rodzinne, służące integracji dzieci i rodziców 

oraz odgrywające ważną rolę w życiu mieszkańców poszczególnych miejscowości. W przedszkolach  

i szkołach promowany był zdrowy styl życia, przede wszystkim w zakresie zdrowego żywienia  

oraz aktywności fizycznej. Prowadzone były działania edukacyjne i profilaktyczne podnoszące wiedzę  

o szkodliwości używek i kształtujące postawy abstynenckie, takie jak udział w: 

 Konkursie „Pomyśl zanim spróbujesz” (profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, 
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 Konkursie plastycznym w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, 

 Igrzyskach LZS Szkół Wiejskich. 

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców w dostępie do edukacji i kultury, realizacji aspiracji 

i kształtowania własnego rozwoju oraz przeciwdziałając marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 

wypłacano stypendia (cele strategiczne szczegółowe nr: 8 i 9). W roku 2020 33 uczniów otrzymało 

Stypendium Wójta Gminy Popielów, w tym: 13 uczniów PSP w Popielowie, 10 uczniów PSP 

w Karłowicach oraz 10 uczniów PSP w Starych Siołkowicach. Stypendium zostało wypłacone 

na podstawie Uchwały Nr XXII/156/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Popielów i miało charakter jednorazowej 

nagrody pieniężnej w wysokości 300 zł i zostało przyznane w 3 kategoriach: edukacji, sportu i pracy 

prospołecznej. Łączna wartość wypłaconych w roku 2020 stypendiów wyniosła 9.900 zł. Ponadto 

w 2020 r. wypłacono również pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium 

szkolnego lub zasiłku szkolnego. Pomoc ta przysługiwała uczniom, którzy spełnili tzw. kryterium 

dochodowe, wynoszące 528 zł netto /osobę na osobę w rodzinie. 

W roku szkolnym 2019/20120 (tj. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020) wpłynęło łącznie  

35 wniosków, na które wydano 34 pozytywne decyzje.  

Na realizację ww. zadania gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.  

W całym roku szkolnym 2019/2020 wydano łącznie 71 700 zł, z czego dotacja to 64 530 zł, 

środki własne to 7  170 zł.  

 W okresie styczeń – czerwiec 2020r. wydanych zostało łącznie 43 580 zł, z czego dotacja 

to kwota 39 222 zł. 

Na mocy upoważnienia przez Radę Gminy w sierpniu br. Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów oraz 

uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Popielów - począwszy od 1 września 2020 r. sprawy z zakresu pomocy 

materialnej dla uczniów prowadzone są przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Popielowie. 

W placówkach oświatowych na dzień 30.09.2020 r. zatrudnienie nauczycieli kształtowało się 

na poziomie 77,15 etatów. Liczba etatów pracowników administracji i obsługi wyniosła 44,27. 

Całościowo stan zatrudnienia w latach 2019/2020 i 2020/2021 był porównywalny do roku szkolnego 

2018/2019. Różnice w zatrudnieniu nauczycieli w poszczególnych placówkach są pochodną potrzeb 

wynikających z potrzeb poszczególnych placówek. 
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Tabela 6. Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych w gminie Popielów w 2020 r. 

Szkoła 

Rok szkolny 

2019/2020 

Rok szkolny  

2020/2021 

Liczba etatów Liczba etatów 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie 29,08 29,50 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona 13,20 12,88 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach 17,53 16,04 

RAZEM (szkoły): 59,81 58,42 

Publiczne Przedszkole w Starych Siołkowicach 5,21 6,10 

Publiczne Przedszkole w Popielowie 7,37 7,41 

Publiczne Przedszkole w Karłowicach 5,49 5,22 

RAZEM (przedszkola): 18,07 18,73 

RAZEM (szkoły i przedszkola): 77,88 77,15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej. 

Wydatki na wynagrodzenia 

Łączne wydatki poniesione w 2020 r. na wynagrodzenia dla nauczycieli w Gminie Popielów, 

przy uwzględnieniu podwyżki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 6% we wrześniu 2020 r. - 

wyniosły 4 862 813,25 zł, z czego:  

Stażysta  170 346,02 zł  

Kontraktowy 643 434,10 zł 

Mianowany 585 229,52 zł 

Dyplomowany 3 463 803,61 zł  

Realizacja dojazdu uczniów do szkół 

W wyniku przetargu nieograniczonego na rok szkolny 2020/2021 wyłoniono przewoźnika - 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą 49-302 Brzeg. Wg stanu  

na 30 września 2020 r. z dowozów szkolnych korzystało 245 uczniów, tj. ok 32 % wszystkich uczniów. 

Ponadto gmina finansuje dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkól specjalnych w Opolu. Dowóz dzieci 

niepełnosprawnych do Opola począwszy od września 2020r. zapewnia firma GM CONSULTING - 

Marcin Groszek z siedzibą w Radomierowicach. 

Programy i projekty realizowane w szkołach i przedszkolach 

• „UMIEM PŁYWAĆ” -celem projektu była nauka pływania dzieci z klas I-III szkól podstawowych. 

Projekt stanowił kontynuację wcześniejszych działań. W związku z zaistniałą sytuacją 

epidemiologiczną odbył się tylko 1 wyjazd na basen. 

• „SZKOLNY KLUB SPORTOWY”- tzw. SKS, dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe 

dla chętnych uczniów klas IV-VIII w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

• ZDALNA SZKOŁA -z początkiem kwietnia 2020 r. ruszył finansowany ze środków budżetu Unii 

Europejskiej program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwił Gminie 

Popielów zakup 20 laptopów na kwotę około 60 000 zł, z przeznaczeniem dla najbardziej 
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potrzebujących uczniów 3 naszych szkół oraz nauczycieli. Program nie wymagał wkładu 

własnego gminy. 

• „ZDANA SZKOŁA +”- w ramach bliźniaczego projektu gmina pozyskała grant w wysokości 

55 000 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji na zakup 19 laptopów. 

• „JAN DZIERŻON - KSIĄDZ, PSZCZELARZ  I ŚWIATOWEJ SŁAWY NAUKOWIEC”- projekt 

opracowany i wydany przez MODN w Opolu. Projekt ten miał na celu przybliży uczniom 

w sposób niekonwencjonalny postać tego wybitnego Ślązaka. Realizacja zadań projektu 

edukacyjnego planowo miała zostać zwieńczona sesją popularnonaukową na koniec roku 

szkolnego 2019/2020, jednakże ze względu na epidemię działania projektowe zostały 

zawieszone. 

• ZAPEWNIENIE GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W SZKOLE I ZORGANIZOWANIE 

OPIEKI DENTYSTYCZNEJ DLA UCZNIÓW - DENTOBUS W SZKOŁACH - Ustawa z dnia 12 kwietnia 

2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która weszła w życie 12 września 2019 r. 

ma zapewnić każdemu uczniowi opiekę pielęgniarki lub higienistki oraz dentysty. Celem 

realizacji ww. 28 listopada 2019 r. zostało zawarte porozumienie w pomiędzy Gminą Popielów 

a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PARTNER-DENTAL Marcin Marasek. 

• AKCJA EKOLOGICZNA „LISTY DLA ZIEMI” 

Jak co roku Gmina Popielów przystąpiła do udziału w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Listy 

Dla Ziemi”. Autorem i organizatorem projektu jest Fundacja ekologiczna ARKA. W wyniku 

epidemii projekt odbył się w innym niż dotąd terminie - we wrześniu 2020 r. 

 „SZKOŁA PAMIĘTA” - akcja MEN 
Szkoły i przedszkola z terenu Gminy Popielów brały udział w akcji Ministerstwa Edukacji 

Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających 

ważne postaci oraz wydarzenia, związane szczególnie z historią danego miejsca, regionu czy 

społeczności. Finał miał miejsce 25 października 2020 r. W podziękowaniu za udział w akcji 

nasze jednostki otrzymały od Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego 

pamiątkowe dyplomy. 

 „OP@LSKIE DLA PODSTAWÓWEK– zdalne nauczanie zbliża!” 
Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, 

niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia 

do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cel ten zostanie 

zrealizowany poprzez wyposażenie szkół podstawowych województwa opolskiego 

w niezbędne narzędzia do pracy zdalnej, wynikającej z sytuacji epidemiologicznej w kraju, 

spowodowanej rozprzestrzenianiem się choroby COVID–19. W ramach tego projektu Samorząd 

Województwa Opolskiego przekazał Gminie Popielów w 31 laptopów: 

PSP Popielów - 17 laptopów 

PSP Karłowice - 7 laptopów 

PSP Stare Siołkowice - 7 laptopów 

 „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach 

Aglomeracji Opolskiej” 
W ramach programu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej dyrektorzy szkół 

podstawowych otrzymali od Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 

laptopy do prowadzenia zdalnego kształcenia. Komputery otrzymały wszystkie nasze szkoły: 

Popielów –8 szt., Karłowice –7 szt., Stare Siołkowice –7 szt. 

 Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną 
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W 2020 r. rząd przygotował dodatkowe wsparcie finansowe dla kadry pedagogicznej w związku 

z ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach.  

Nauczyciele, którzy kształcą w sposób zdalny, otrzymali dofinansowanie w wysokości do 500 zł 

na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych 

zajęć  (m.in. na zakup akcesoriów komputerowych, kamery internetowej, mikrofonu, 

urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu słuchawkowego, tabletu graficznego czy mobilnego 

Internetu). Procedura przyznawania środków była maksymalnie uproszczona, aby szybko 

i bez zbędnych formalności uzyskać wsparcie. 

Środki zostały przekazane szkołom do 21 grudnia i trafiły do nauczycieli do 31 grudnia. 

Kwota przyznana przez MEN dla pedagogów z Gminy Popielów to 27 000 zł, a uprawnionych 

nauczycieli było 54. Środki pochodziły z podziału dodatkowej kwoty części oświatowej 

subwencji ogólnej, a oszacowane na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji 

Oświatowej. Niewykorzystane środki finansowe zostały przeznaczone na doposażenie szkół 

w sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 

Tabela 7. Wsparcie rządowe dla nauczycieli na naukę zdalną według szkół. 

Szkoła 

Otrzymano 
Wypłacono 

nauczycielom 

Pozostało 

na doposażenie 

w zł w zł w zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Popielowie 
14 000,00 11 152,81 2 847,19 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Ks. Jana Dzierżona 

w Karłowicach 

6 500,00 6 457,86 42,14 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Starych Siołkowicach 
6 500,00 5 245,00 1 255,00 

RAZEM: 27 000,00 22 855,67 4 144,33 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Polityka Społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działając na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej 

z 2004 r. realizował w 2020 r. zadania zlecone i własne gminy w zakresie pomocy społecznej. W celu 

pełnego zobrazowania trendów występujących w gminie w tym obszarze, wybrane dane 

przedstawiono w zestawieniu z danymi od roku 2016. 

Budżet Ośrodka w roku 2020 wyniósł 10.728.562,07 zł, z tego na rzecz świadczeniobiorców 

przeznaczono kwotę w wysokości 8.877.157,78 zł. W sumie ogółem świadczenia wypłacono 1349 

rodzinom, co stanowi 17,1% mieszkańców gminy (w tym świadczenia rodzinne i świadczenia 

wychowawcze). Kryterium dochodowe z pomocy społecznej w 2020 wynosiło 528 zł na osobę  

w rodzinie oraz 701 zł dla osoby samotnej. Świadczenia wyłącznie z działu pomocy społecznej 

przyznano  142 rodzinom co stanowi 1,8 % mieszkańców gminy. 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z roku na rok minimalnie się zmniejsza,  

tj. w 2016 – były to 188 rodziny, w 2017 – 185 rodzin,  a w 2018 – 175, w 2019 – 151, w 2020 – 142 

rodziny.  

W związku z tym również przyznawane świadczenia utrzymują się w podobnych proporcjach. 

Najczęściej korzystające z pomocy rodziny to rodziny niepełne, z problemem alkoholowym, z potrzebą 

ochrony macierzyństwa oraz osoby samotne. Największą grupę rodzin korzystających z pomocy 

stanowiły rodziny w których występował problem ubóstwa (62) następną dużą grupą były rodziny,  

w których występuje bezrobocie (47), oraz rodziny z problemem długotrwałej lub ciężkiej choroby 

członka rodziny (56). Pozostałe powody przyznawania pomocy to niepełnosprawność, bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, czy potrzeba ochrony macierzyństwa. 

Tabela 8. Wybrane działania na rzecz zmniejszenie ubóstwa i poprawy warunków życia. 

Rodzaj działania Liczba Kwota (tys.) 

Zasiłki stałe 22 126 

Zasiłki okresowe 52 109 

Zasiłki celowe na zakup żywności 102 164 

Zasiłki w formie pokrycia kosztów dożywiania dla dzieci 

i dorosłych 
95 67 

Opłaty za Dom Pomocy Społecznej 6 185 

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych  131 466 

Świadczenia pielęgnacyjne 19 395 

Zasiłki pielęgnacyjne 76 183 

Świadczenia rodzicielskie 22 122 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 25 170 

Świadczenia wychowawcze (500+) 731 6 840 

Świadczenia z prac społecznie użytecznych 60 9 

Zasiłek dla opiekuna 3 15 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 5 29 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedstawionych przez GOPS. 
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W ramach GOPS działa również Klub Integracji Społecznej w którym prowadzone są zajęcia 

z osobami korzystającymi długotrwale z pomocy społecznej. W ostatnich latach liczba uczestników 

zajęć kształtuje się na podobnym poziomie i w 2020 r. było to 11 osób. Dzięki działalności Klubu, GOPS 

może korzystać ze środków pozabudżetowych pozyskiwanych w ramach konkursów z Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej. 

W Ośrodku realizowane są zadania związane z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy. Zgodnie 

z tą ustawą powołany został Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę administracyjną w postaci 

dokumentacji, sprawozdań i innych spraw prowadzi GOPS. Na podstawie ww. ustawy działają również 

grupy robocze, składające się z pracowników socjalnych, policji, pracowników oświaty, służby zdrowia, 

członków GKRPA, których zadaniem jest praca z rodzinami w których istnieje podejrzenie stosowania 

przemocy. W 2020 r. powołano 10 nowych grup roboczych, na ogółem 21 pracujących. W 2020 r. 

do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Popielowie  wpłynęło 13 Niebieskich Kart. 

Kolejnym zadaniem zleconym, które realizuje GOPS, są działania w ramach wykonywania 

zapisów ustawy o pieczy zastępczej. Zgodnie z tymi przepisami gmina zobowiązana jest do ponoszenia 

opłat za każde dziecko skierowane do domu dziecka, rodziny zastępczej lub innej placówki. Koszt 

umieszczenia dziecka w placówce wynosi około 5 tys. zł. miesięcznie. Gmina płaci w pierwszym roku 

pobytu dziecka 10% kosztu, w następnym 30%, a w kolejnych 50%.   

W roku 2020 r. z gminy Popielów: 

 6 dzieci przebywała w placówce opiekuńczo wychowawczej (koszt: 118 776,66 zł), 

 3 dzieci przebywała w rodzinie zastępczej (koszt: 8.370,71 zł). 

W 2020 roku GOPS zatrudnia 1 asystenta rodziny na ¾ etatu. Od 2016 asystent zatrudniony był 

w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” realizowanego we współpartnerstwie 

z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. Etat ten finansowany był ze środków 

europejskich. Projekt został zakończony w 2018 roku i w latach 2019-2020 asystent rodziny 

finansowany jest ze środków własnych gminy, zgodnie z założeniami projektu. 

W Ośrodku realizowane są również usługi opiekuńcze dla osób starszych lub schorowanych. 

Ośrodek zatrudniał 1 opiekunkę, natomiast od roku 2017 zatrudniona została druga opiekunka  

w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 

niesamodzielne” realizowanego we współpartnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  

w Opolu. Etat ten finansowany był ze środków europejskich. W 2017 roku usługi opiekuńcze 

świadczone były przez 2 opiekunki dla 13 osób. W 2018 roku 2 opiekunki świadczyły usługi dla 18 osób. 

Po zakończeniu projektu, w 2019 roku usługi opiekuńcze były świadczone przez 1 opiekunkę  

dla 12 osób, w ramach środków własnych gminy, zgodnie z założeniami projektu. W 2020 r. usługi 

opiekuńcze świadczyła 1 opiekunka dla 11 osób w ramach środków własnych gminy. 

W tym zakresie widoczne jest stałe zapotrzebowanie na ten rodzaj świadczenia. Usługi 

opiekuńcze świadczone są w ilości od 0,5 do 2 godzin dziennie na jedną osobę. Żeby sprostać 

potrzebom Ośrodek aktualnie realizuje projekt pod nazwą ,,NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych 

oraz wspierających osoby niesamodzielne- II edycja” celem rozwinięcia usług opiekuńczych, pozyskując 

o środki zewnętrzne pozwalające sfinansować zatrudnienie 2 nowych opiekunek, świadczące usługi dla 

osób starszych w miejscu zamieszkania. 

Ośrodek w 2020 r. realizował Program „Nie – Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz 

wspierających osoby niesamodzielne” jest to projekt długofalowy. W ramach, którego osoby starsze 

i niepełnosprawne otrzymywały bezpłatnie posiłki 7 dni w tygodniu oraz był zatrudniony kurier 

społeczny, który realizował zakupy i szeroko rozumiane wsparcie dla Seniorów. 
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W 2020 roku GOPS w Popielowie przystąpił również do realizacji projektu „Bliżej rodziny 

i dziecka” w ramach którego został zatrudniony Wychowawca podwórkowy. Ze względu na stan 

epidemii prowadził zajęcia dla dzieci z miejscowości Stobrawa i Lubieni w formie zdalnej (online). 

Podczas zajęć dzieci rozwijają swoje kompetencje, predyspozycje i spędzają atrakcyjnie czas. 

Wychowawca podwórkowy pomaga im w nauce, aby bez trudu poradziły sobie na kolejnych etapach 

nauki. 

W 2020 roku realizowany był program „Wspieraj Seniora”. Program przyczynił się 

do zapewnienia usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie 

epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Zatrudniona została dodatkowa osoba ze środków 

programowych, która zajmowała się wyłącznie wsparciem Seniorów w Gminie. 

Dodatkowe działania  

Dodatkowo poza obowiązkowym zakresem działań, GOPS realizuje następujące zadania: 

 Koordynuje prace społecznie użyteczne - to bardzo dobre narzędzie pozwalające osobom 

korzystającym z pomocy społecznej na aktywizację zawodową i społeczną. Wykonywanie prac 

społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne pozwala na uzyskiwanie przez te osoby dochodu 

oraz niweluje bezczynność i zaspokaja potrzebę pracy. Jednocześnie praca tych osób przynosi 

korzyści dla gminy. W gminie Popielów w 2020 r. prace społecznie użyteczne wykonywało 11 osób. 

Wydatkowano na ten cel 8 654,08 zł co stanowi 40 % kosztów zadania, natomiast 60% kosztów jest 

refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu. 

W kolejnych latach gmina mogłaby zaangażować do prac społecznie użytecznych o wiele większą 

liczbę osób, stąd należy dołożyć starań, aby zdobyć na ten cel większe środki. 

 Prowadzi punkt  Banku Żywności, w którym od 2008 r. wydaje się żywność potrzebującym.  

W 2020 z tej formy pomocy skorzystało ok. 270 osób. Były to osoby korzystające z pomocy 

społecznej oraz osoby, które spełniają kryterium dochodowe pomocy społecznej w wysokości 200% 

tego kryterium.  W większości były to osoby samotne i schorowane. W 2020 roku wydawanych 

zostało 16 ton żywności. Ponadto od 2018 r. Ośrodek współpracuje z marketami spożywczymi  

(z Biedronką) i pozyskuje żywność dla podopiecznych w ramach programu „Nie marnuj żywności”, 

która jest wydawana osobom poza kryterium dochodowym, przede wszystkim osobom 

schorowanym, starszym, samotnym. W związku z panującą w naszym kraju pandemią artykuły 

żywnościowe otrzymywały również osoby przebywające na kwarantannie i izolacji. 

 Prowadzi stałą zbiórkę odzieży używanej oraz sprzętu gospodarstwa domowego i na bieżąco 

wydaje te artykuły podopiecznym oraz innym osobom potrzebującym. 

 W ramach działalności ośrodka prowadzony i obsługiwany jest punkt konsultacyjny, w którym 

przyjmuje psycholog. Punkt finansowany jest ze środków gminy – ochrony zdrowia i profilaktyki 

uzależnień. 

Mając na uwadze przeprowadzoną analizę obszaru pomocy społecznej w gminie Popielów w 2020 r. 

warto zauważyć, że: 

 liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej na przestrzeni ostatnich lat jest względnie 

stała z niewielką tendencją spadku ze względu zmniejszającą się ilość ludności gminy., 

 w ośrodku zasoby kadrowe i organizacyjne adekwatne do potrzeb zdiagnozowanych w środowisk. 

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie wynosi 12,63 etatu, w tym 

4 pracowników socjalnych. Gmina spełnia wymogi ustawowe określające minimalne zatrudnienie 

pracowników socjalnych (na 2000 mieszkańców powinien przypadać 1 pracownik socjalny), 
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 istnieje zapotrzebowanie na środki finansowe, które umożliwiłyby prawidłowe wywiązywanie się 

z nowych zadań nałożonych w latach 2014 – 2020 na gminy. Zadania zostały  nałożone na gminy 

obligatoryjnie bez zagwarantowania przez ustawodawcę środków finansowych na ich realizację,  

co jest równoznaczne z brakiem odpowiedniego zabezpieczenia kadrowego. Realizacja 

dodatkowych zadań utrudnia rzetelne wykonywanie pracy socjalnej w terenie, na którą pracownik 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej powinien przeznaczyć 50% czasu pracy oraz dodatkowe 

obciążenie obsługi księgowej. 

 Do nowych zadań nałożonych na samorząd należą w szczególności : 

- zadania związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej  - udzielanie wsparcia ze strony asystentów rodziny. Gmina od 2015 roku 

zatrudnia asystenta rodziny, którego zadaniem jest udzielanie wsparcia rodzinie przeżywającej 

trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo wychowawczych. W 2020 r. w gminie zatrudniony 

był 1 asystent rodziny na 3/4 etatu. Ustawa określa, że zadań nałożonych na asystenta rodziny 

nie może wykonywać pracownik socjalny, a liczba rodzin z którymi współpracuje 1 asystent 

rodziny nie może przekroczyć 15, ponadto gmina ponosi koszty umieszczenia dzieci w pieczy 

zastępczej co generuje nowe koszty, 

- zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 

obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego i wykonywanie zadań przez Grupy robocze, natężenie 

pracy nałożone na pracowników socjalnych bez wsparcia kadrowego i finansowego. 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że zwiększone środki finansowe należy 

przeznaczyć na:  

- pokrycie kosztu umieszczenia osób starszych i schorowanych w Domach Pomocy Społecznej, 

koszty te w opisanym okresie wyniosły 185 tys. zł i nadal będą rosły, ponieważ coraz więcej 

osób samotnych pozostawionych bez pomocy rodziny, byłoby zmuszonych do korzystania z tej 

formy pomocy. Zapobiegając temu problemowi GOPS, intensywnie rozwija usługi opiekuńcze, 

które zminimalizują potrzebę umieszczania osób starszych w Domach Pomocy Społecznej, 

na które stale rośnie zapotrzebowanie, 

- pokrycie kosztu utrzymania dziecka w domu dziecka/rodzinie zastępczej, który wynosi rocznie 

od 5 tys. zł do 25 tys. zł na jedno dziecko. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie pozyskuje środki pozabudżetowe w ramach 

projektów systemowych i konkursowych związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu 

i integracją społeczną. Realizacja projektów, bardzo potrzebnych dla podopiecznych GOPS, jest 

związana z dużymi utrudnieniami, które wynikają przede wszystkim ze skomplikowanych 

i czasochłonnych procedur w zakresie wnioskowania, realizacji, rozliczania i sprawozdawczości. 

W  przyszłości procedury te należałoby uprościć, ponieważ mogą one stanowić barierę w realizacji 

przyszłych projektów (pracownicy nie są w stanie pogodzić zadań bieżących z dodatkowymi zadaniami 

wykonywanymi w ramach projektów). 

Bardzo ważnym jest,  aby środki na organizację prac społecznie użytecznych, o które mogłaby 

zawnioskować gmina zostały zwiększone i zagwarantowane w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy, 

jako jednostki koordynującej organizację tych działań. 
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Ochrona zdrowia 

Placówki ochrony zdrowia w Gminie Popielów 

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Popielów na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 r., cel 

strategiczny 1 Wszechstronny rozwój społeczno-gospodarczy – poprzez działania zwiększające 

dostępność do usług zdrowotnych. 

W 2020 r. na terenie gminy funkcjonowały 4 Ośrodki Zdrowia (podmioty lecznicze): 

 Przychodnia Rodzinna „DOM ZDROWIA” (POPIELÓW)  

 liczba pacjentów w 2020 r. wynosiła: 2 223, 

 liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych: 10 681, w tym kobiety: 6 097, mężczyźni: 4 584, 

dzieci i młodzież  do lat 18:  970, pacjenci powyżej 65 lat – 4 904,  

 w roku 2020 było 49 wizyt domowych, w tym 30 kobiet i 19 mężczyzn, dzieci i młodzież do lat 

18: 1, pacjenci powyżej 65 lat: 19 wizyt,  

 w roku 2020 zważywszy na epidemie COVID-19 odbywały się również TELEPORADY, których 

łączna liczba wyniosła 2 448, w tym 1 712 kobiet i 736 mężczyzn, dzieci i młodzież do lat 18: 10, 

pacjenci powyżej 65 lat: 727, 

 średnia liczba pacjentów na dzień to ok. 70 osób. 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Sp. J. (STARE SIOŁKOWICE) 

 liczba pacjentów w 2020 r. wynosiła: 726, 

 liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych: 3 067, w tym kobiety: 1 779, mężczyźni: 1  288, 

dzieci i młodzież  do lat 18: 243, pacjenci powyżej 65 lat: 1617,   

 w roku 2020 zważywszy na epidemie COVID-19 odbywały się również TELEPORADY, których 

łączna liczba wyniosła 75, w tym 43 kobiety i 32 mężczyzn, dzieci i młodzież do lat 18: 6, 

pacjenci powyżej 65 lat: 27, 

 w roku 2020 było 16 wizyt domowych, w tym 13 kobiet i 3 mężczyzn, dzieci i młodzież do lat 

18: 0, pacjenci powyżej 65 lat: 16 wizyt, 

 średnia liczba pacjentów na dzień to ok. 12 osób. 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Sp. J. (KARŁOWICE) 

 liczba pacjentów w 2020 r. wynosiła: 1 276, 

 liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych: 9 048, w tym kobiety: 5 151, mężczyźni: 3 897, 

dzieci i młodzież  do lat 18: 1 084, pacjenci powyżej 65 lat: 3 695,   

 w roku 2020 zważywszy na epidemie COVID-19 odbywały się również TELEPORADY, których 

łączna liczba wyniosła 255, w tym 141 kobiety i 114 mężczyzn, dzieci i młodzież do lat 18: 21, 

pacjenci powyżej 65 lat: 60, 

 w roku 2020 było 25 wizyt domowych, w tym 14 kobiet i 11 mężczyzn, dzieci i młodzież do lat 

18: 0, pacjenci powyżej 65 lat: 19 wizyt, 

 średnia liczba pacjentów na dzień to ok. 37 osób. 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Sp. J. (STOBRAWA) 

 liczba pacjentów w 2020 r. wynosiła: 1, 

 liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych: 16, w tym kobiety: 10, mężczyźni: 6, dzieci 

i młodzież  do lat 18: 3, pacjenci powyżej 65 lat: 0,  

 w roku 2020 w miejscowości Stobrawa odbyło się łącznie 0 TELEPORAD oraz 0 wizyt 

domowych. 
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 średnia liczba pacjentów na dzień to ok. 0,06 osób. 

Ponadto na terenie gminy w 2020 r. można było skorzystać z usług: 

 Centrum Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Opolskiej (STARE SIOŁKOWICE) 

 W 2020 roku placówka przyjęła 151 pacjentów, w tym:  

 21 pacjentów na oddział Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (w tym 11 kobiet), 

 130 pacjentów na oddział Hospicjum Stacjonarnego (w tym 68 kobiet), 

 osób w wieku powyżej 60 lat było: 

 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym: 14 osób, w tym 10 kobiet. 

 w Hospicjum Stacjonarnym:  106 osób, w tym 56 kobiety. 

 na dzień 31.12.2020 rok placówka zatrudniała ogółem: 48 pracowników,  

w tym 5 lekarzy, 26 pielęgniarek, 1 psychologa, 2 fizjoterapeutów, 1 terapeutę 

zajęciowego, 1 logopedę, 8 opiekunów, 4 salowe. 

 Warsztatów Terapii Zajęciowej (STARE SIOŁKOWICE) 

 w 2020 r. roku z działalności placówki korzystało 30 osób, w tym 16 kobiet, 

 warsztaty odbywały się codziennie w godzinach 7:00 – 17:00 (wydłużono czas pracy placówki  

z powodu zwiększenia godzin terapeutycznych dla uczestników). W placówce, prowadzone były 

zajęcia w różnych pracowniach m.in.: plastycznej, ceramicznej, zabawkarskiej, informatycznej, 

ogrodniczej, kulinarnej. Uczestnicy korzystają również z terapii pedagogicznej, psychologicznej 

oraz z rehabilitacji ruchowej. Z powodu epidemii od 12.03. do 31.05. 2020 r. oraz od 26.10. do 

30.11. 2020 r. uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych było zawieszone. 

Na rok 2020 r. w ramach ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej wójt ogłosił 

konkurs z podziałem na dwa rodzaje zadań: 

 „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych samotnych i starszych 

zamieszkałych na terenie Gminy Popielów”, 

 „Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych”. 

W sumie do konkursu wpłynęły 2 oferty Caritas Diecezji Opolskiej i Wójt Gminy Zarządzeniem 

Nr 0050/201/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. przyznał dotację w wysokości ogłoszonej w konkursie. 

Ponadto ze względu na ograniczenia w dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych 

finansowanych ze środków NFZ, na terenie gminy realizowany jest Program Polityki Zdrowotnej  

w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020, przyjęty Uchwałą  

nr IX/43/2015 Rady Gminy Popielów w dniu 25 czerwca 2015 r. Na jego podstawie ogłoszono konkurs 

na świadczenie usług rehabilitacyjnych w roku 2020, które ostatecznie były realizowane przez: 

 REHA VITAL Alicja Toma.  

W sumie z prowadzonych usług skorzystało 109 osób i wykonano 3091 zabiegów rehabilitacyjnych. 

Dzięki podejmowanym działaniom poprawiono sprawność osób z przewlekłymi lub pourazowymi 

schorzeniami ruchu, zwiększono ich siłę mięśniową i zakres ruchu oraz zmniejszono dolegliwości 

bólowe. 

PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 został 

przyjęty uchwałą Nr XVIII/128/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. Program zawiera zapisy wynikające 

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W gminie pracuje powołana 
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przez wójta Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ma na celu inicjowania 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracji społecznej 

osób uzależnionych od alkoholu oraz podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego. W 2020 r. Komisja spotkała się na 9 posiedzeniach, rozpatrywała 24 wnioski 

o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób, wobec których istniało podejrzenie 

uzależnienia od alkoholu, z czego 3 przesłano do Sądu Rejonowego, a 1 wniosek skierowano 

na badanie biegłego w zakresie psychiatrii i uzależnień. Ponadto Komisja przeprowadziła kontrolę 

6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W sumie w roku 2020 opiniowano 4 zbiorcze wnioski dla 

punktów spożycia alkoholu poza miejscem sprzedaży, z czego wydano 12 zezwoleń, natomiast dla 

punktów spożycia alkoholu w miejscu sprzedaży opiniowano 2 zbiorcze wnioski oraz wydano 5 

zezwolenia. 

W ramach Programu realizowano głównie działania profilaktyczne ukierunkowane na pomoc 

psychospołeczną oraz prawną dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy oraz szeroką 

profilaktyczną działalność edukacyjną, wychowawczą oraz informacyjną (głównie skierowaną do dzieci 

i młodzieży szkolnej). Szacunkowo w 2020 r. z Programu skorzystało ok. 700 osób, w tym: uczniowie 

szkół podstawowych (ok. 550 osób), nauczyciele, dzieci, młodzież i dorośli uczęszczający na zajęcia 

sportowe (ok. 100 osób), rodziny i osoby uzależnione korzystające z porad psychologa i terapeuty 

uzależnień w punkcie konsultacyjnym (ok. 50 osób). Ze względu na sytuację COVID-19 większość zadań 

z racji zamknięcia placówek szkolnych była nie możliwa do wykonania. 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został przyjęty w dniu 16 marca 2006 r. uchwałą 

Nr XXXII/268/2006 Rady Gminy Popielów i stanowi on integralną część Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

W 2020 r. kontynuowane były działania profilaktyczne mające na celu ograniczanie negatywnych 

skutków uzależnienia od narkotyków, a ich realizacją zajmuje się powołany Pełnomocnik 

ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Przede wszystkim w 2020 r. realizowano działalność edukacyjno-

wychowawczą, informacyjną i zapobiegawczą w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 

Szacunkowa liczba odbiorców programu to ok. 200 uczniów klas VII-VIII, ich rodziców (ok. 100 

osób) oraz nauczycieli (ok.30 osób) łącznie ok. 330 osób. Ze względu na sytuację COVID-19 większość 

zadań z racji zamknięcia placówek szkolnych była nie możliwa do wykonania. 

  



Raport o stanie Gminy Popielów za rok 2020 
 

24 
 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Stan bezpieczeństwa i przestępczość 

Gmina Popielów, podobnie jak gminy Dobrzeń Wielki, Łubniany i Murów, leży na terenie 

działania Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim. W sumie obejmuje on swoją opieką 48 

miejscowości.  

W 2020 r. z terenu gminy Popielów: 

 w ramach przestępczości ogólnej wszczęto 74 postępowań na ogólna liczbę 293 (spadek o 25 spraw 

w stosunku do 2019 r.); 

 w ramach przestępczości kryminalnej wszczęto 23 postępowań na ogólną liczbę 201 (spadek  

o 16 spraw w stosunku do 2019 r.); 

 w zakresie bójek i pobić wszczęto 0 postępowań na ogólną liczbę 0 (bez zmian w stosunku 

do 2019 r.); 

 w zakresie kradzieży z włamaniem wszczęto 4 postępowań na ogólna liczbę 35 (spadek o 5 spraw 

w stosunku do 2019 r.); 

 w zakresie kradzieży cudzej rzeczy i mienia wszczęto 5 postępowań na ogólną liczbę 24 (spadek  

o 3 sprawy w stosunku do 2019 r.); 

 w zakresie uszkodzenia rzeczy wszczęto 2 postępowania na ogólną liczbę 9 (wzrost o 2 sprawy 

w stosunku do 2018 r.); 

 w obszarze ustawy o narkomanii wszczęto 3 postępowania na ogólną liczbę 6 (bez zmian 

w stosunku do 2019 r.); 

W odniesieniu do działań prewencyjnych i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie 

gminy Popielów miały miejsce 42 zdarzenia drogowe, w tym 5 wypadków drogowych i 37 kolizji, 

w których 5 osób odniosło obrażenia i nie odnotowano ofiar śmiertelnych. W sumie w ciągu całego 

2020 roku prowadzona była kontrola trzeźwości kierujących pojazdami obejmująca badania 

na zawartość alkoholu lub środka działającego, w tym w gminie Popielów zatrzymanych kierowców 

będących w stanie nietrzeźwości alkoholowej było 7 (spadek o 3 osoby w stosunku do 2019 r.). 

Na terenie gminy zostało podjętych 528 interwencji, co stanowi wzrost o 21 w stosunku do roku 2019, 

w tym odnotowano łącznie 67 interwencji domowych czyli o 18 mniej niż w roku poprzednim. 

Na obszarze działania Komisariatu wystawiono łącznie 498 mandatów karnych, w tym 131 na terenie 

gminy Popielów, przy czym odnotowano wzrost o 6. W trakcie 2020 roku 32 mandaty dotyczyły 

spożycia alkoholu (spadek o 4) oraz 6 dotyczyło zaśmiecania terenu (spadek o 8). 

W 2020 roku Policja odnotowała niewielki wzrost wszczętych postępowań w sprawach 

dotyczących tzw. przestępstw uciążliwych społecznie, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności 

sprawców. Wykrywalność ogólna wyniosła 74,05% (wzrost o 1,39%), a wykrywalność przestępców 

kryminalnych kształtowała się na poziomie 68,28% (wzrost o 4,5%). 

Wpływ na stan bezpieczeństwa miała epidemia COVID-19. Ze względu na ograniczenia 

w przemieszczaniu się odnotowano mniejszą ilość postępowań mandatowych dotyczących spożywania 

alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zaśmiecania miejsc publicznych. 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Popielów prowadzą działalność o zróżnicowanym 

charakterze, a do najważniejszych zadań należy zaliczyć działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, 

mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i miejscowymi zagrożeniami. Gmina 
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realizuje swoje zadania na płaszczyźnie ochrony przeciwpożarowej i usuwania ewentualnych zagrożeń 

jakie mogą spowodować anomalia pogodowe.  

W 2020 r. na terenie gminy funkcjonowało 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 

zrzeszających 226 członków, w tym 185 członków zwyczajnych, 18 honorowych, 23 wspierających: 

OSP Kaniów, OSP Karłowice, OSP Popielów, OSP Stobrawa, OSP Stare Siołkowice. 

Trzy jednostki Gminy Popielów są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – 

OSP Stare Siołkowice od 1995 roku, OSP Popielów włączona w 2013 oraz OSP Karłowice od 2020 roku 

Przy OSP działają 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zrzeszające 33 młodych druhów. Jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych posiadają 8 samochodów pożarniczych z przydzielonym podziałem 

bojowym, w tym 6 samochodów gaśniczych średnich i 2 ratownictwa technicznego. W 2020 roku 

została zakończona termomodernizacji i rozbudowy o boks garażowy budynku OSP Karłowice, której 

pierwszy etap miał miejsce w 2019 r. Wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy 

Popielów posiadają strażnice. W Popielowie wymieniono bramę garażową, w Stobrawie 

przeprowadzono remont pomieszczeń strażnicy. Ponadto zakupiony został sprzęt dla jednostek, 

m.in. ze środków funduszu sołeckiego zadysponowanego na ten cel przez mieszkańców. 

Ochotnicza Straż Pożarna obok wykonywania zadań związanych z pożarami, w szczególności 

takich jak ewakuacja i gaszenie, coraz częściej podejmowała również akcje ratownicze o charakterze 

technicznym. Należy przy tym mieć na uwadze, że rozszerzony zakres działań wymaga przede wszystkim 

budowy nowego modelu strażaka ochotnika – profesjonalnego ratownika. Założenie to jest realizowane 

poprzez szkolenia i uzyskiwanie uprawnień specjalistycznych przez strażaków OSP. 

Ze względu na epidemię COVID-19 niemożliwe było kontynuowanie dotychczasowych form 

przybliżenia działalności Ochotniczych Straży Pożarnych dzieciom i młodzieży. Nie odbyły się eliminacje 

gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz Gminne Zawody Sportowo–

Pożarnicze. 

W 2020 r. strażacy brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i usuwaniu zagrożeń na terenie 

gminy tj.: 

 pożary łąk, lasów i zabudowań do których jednostki OSP Gminy Popielów łącznie wyjeżdżały 

24 razy, udział wzięło 139 strażaków i przepracowali 168 godziny; 

 zabezpieczanie i usuwanie skutków wypadków drogowych, eliminacji gniazd os i szerszeni, 

usuwanie wiatrołomów i inne: 66 wyjazdów do zdarzeń, przy których udział brało 429 strażaków 

i przepracowali 482 godzin. 

Strażacy prowadzili działania ratownicze związane z wystąpieniem anomalii pogodowych 

jak burze, nawałnice i silne wiatry. Prowadzili akcje monitorujące, zabezpieczające i ratownicze 

związane z podtopieniami oraz wezbraniami rzek w czerwcu i październiku 2020 roku, kiedy istniało 

realne zagrożenie powodziowe dla naszej gminy. 

Strażacy-ochotnicy włączyli się w walkę z koronawirusem oraz pomoc osobom potrzebującym 

pomocy w tej kryzysowej sytuacji, szczególnie w okresach lockdownów. Strażacy prowadzili 

dystrybucję maseczek ochronne, pomagali w dostarczaniu żywności ludziom starszym 

i niesamodzielnym oraz brali udział w akcji informacyjnej. 
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Kultura, sport i rekreacja 

Sport 

W 2020 r. realizowane były zadania przez oferentów wyłonionych w otwartym konkursie ofert, 

ogłoszonym przez Wójta Gminy w grudniu 2019 r. Konkurs ofert obejmował zadania z zakresu: 

 Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań: 

1) „Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych 

i sportowo rekreacyjnych na terenie gminy Popielów”, 

2) „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych 

dyscyplinach sportu”. 

Do konkursu wpłynęły 3 oferty, w tym 2 Gminnego Związku Ludowe Kluby Sportowe dotyczące 

obydwu rodzajów zadań oraz oferta Klubu Sportowego Inter Siołkowice na zadanie nr 2. Wszystkie 

złożone oferty zostały wybrane do realizacji. Wójt Gminy przyznała dotacje dla GZ LKS w kwocie łącznej 

225.000 zł (190.000 zł na zdanie nr 1, 35.000 zł na zdanie nr 2) oraz dla KS Inter Siołkowice w kwocie 

5.000 zł. 

Kluby sportowe 

Na terenie Gminy w 2020 r. prowadziły działalność kluby sportowe zrzeszone w Gminnym Związku 

Ludowe Kluby Sportowe: 

 Ludowy Klub Sportowy START Stare Siołkowice (62 członków, prezes Józef Ziółkowski, 1 drużyna 

seniorów; rozgrywki w B klasie, grupa 5. Rozegrano 10 meczów, drużyna zajmuje 8 miejsce w 

tabeli), 

 Ludowy Klub Sportowy Popielów (35 członków, prezes Roman Miś, 1 drużyna seniorów B klasa, 

awans do A lasy; 1 drużyna juniorów młodszych – nie zgłoszona do rozgrywek), 

 Ludowy Klub Sportowy POLONIA Karłowice (50 członków, prezes Wojciech Piskorski, 1 drużyna 

seniorów – A klasa, grupa 2, awans do klasy okręgowej; 1 drużyna młodzików – liga terytorialna 

młodzików), 

 Ludowy Klub Sportowy BIZON Kurznie (1 drużyna seniorów – B klasa, grupa 4. Klub nie zgłosił się do 

rozgrywek w sezonie 2019/2020), 

 Ludowy Klub Sportowy Stobrawa - Stare Kolnie (1 drużyna seniorów – B klasa, grupa 4. Klub 

zawiesił swoją działalność statutową – trwają czynności związane z likwidacją klubu), 

 Ludowy Klub Sportowy Rybna (1 drużyna seniorów – B klasa, grupa 4. Rozegrano 8 sparingów oraz 

10 meczy ligowych), 

 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „DALIA” Popielów (członkami klubu są uczniowie szkół 

podstawowych, rodzice oraz pasjonaci sportu), 

 Gminna Szkółka Piłkarska (drużyna skrzatów, drużyna żaków i drużyna orlików; zajęcia w Popielowie 

i Karłowicach). 

Kluby Sportowe biorą udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Opolski 

Związek Piłki Nożnej. W 2020 r. 2 kluby awansowały do wyższej klasy rozgrywkowej: Polonia Karłowice 

do klasy okręgowej (z 1 miejsca w grupie 2 klasy A) oraz  LKS Popielów do A klasy (z 2 miejsca w grupie 

5 klasy B). W 2020 r. LKS Bizon Kurznie oraz LKS Stobrawa - Stare Kolnie nie uczestniczyły w 

rozgrywkach ligowych. 
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W związku ze stanem epidemii COVID-19 zajęcia sportowe dla dzieci zostały zawieszone od 12 

marca 2020 r. Nie zostały zrealizowane zaplanowane działania, turnieje i festyny sportowe. W okresie 

od sierpnia do października wznowiono treningi oraz zajęcia szkółki piłkarskiej z zachowaniem 

szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

Ze względu na stan epidemii rozgrywki ligowe rundy wiosennej zostały zawieszone. Od sierpnia 

2020 r. zgłoszone do rozgrywek ligowych drużyny uczestniczyły we współzawodnictwie w ramach 

OZPN. Mecze były rozgrywane zgodnie z wytycznymi sanitarnymi ograniczającymi ryzyko epidemiczne. 

LUKS Dalia 

W 2020 r. kontynuował swoją działalność Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dalia, który tworzyli 

uczniowie szkół podstawowych wspierani przez nauczycieli wychowania fizycznego, działaczy 

sportowych i rodziców. W związku ze stanem epidemii działalność klubu został zawieszona od 12 

marca 2020 r. do końca czerwca. Pomimo trudności związanych z ograniczeniami epidemicznymi 

od września dzieci i młodzież uczestniczyły w treningach i zawodach sportowych z zachowaniem zasad 

reżimu sanitarnego. LUKS Dalia zorganizowała: 

 treningi piłkarskie dla drużyny dziewcząt, 

 zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży. 

Uczniowie wzięli udział w zawodach i odnieśli sukcesy sportowe: 

 w realizowanych indywidualnie biegach przełajowych MONDO Grand Prix Opolszczyzny oraz 

w mistrzostwach powiatu w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 

 w biegach sztafetowych o mistrzostwo powiatu opolskiego, 

 drużyny dziewcząt z PSP Popielów i PSP Stare Siołkowice znalazły się w finale mistrzostw 

województwa w biegach przełajowych, 

 drużyna chłopców PSP Karłowice znalazła się w finale rozgrywek powiatowych (2. miejsce) oraz 

w półfinale wojewódzkim (3. miejsce) w piłce ręcznej. 
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Kultura 

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji 

W skład Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji wchodzą: Dom Kultury 

w Popielowie, Dom Kultury w Karłowicach, świetlice wiejskie w: Rybnej, Stobrawie, Starych Kolniach, 

Lubieni, Kaniowie i Kurzniach. Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji jest samorządową 

jednostką organizacyjną działającą jako samorządowa instytucja kultury. 

W roku 2020 Centrum Kultury prowadziło następujące zespoły i sekcje: Zespół taneczny 

Euforia, Orkiestra Dęta „Select Band”, Zespół folklorystyczny „Siołkowiczanki”, Zespół śpiewaczy „Lira”, 

Sekcja turystyczno-rowerowa „Popielowskie Wandrusie”, Studio Piosenki, sekcja plastyczna, zajęcia 

„Senior Caffe”, Grupa teatralna dla dzieci i młodzieży, Studio Instrumentalne „Wszystko gra”, zajęcia 

z zumby dla dzieci i dorosłych, zajęcia sensoryczne dla małych dzieci. Zajęcia sekcji i zespołów były 

realizowane w Domu Kultury w Popielowie, Domu Kultury w Karłowicach. Świetlicach wiejskich 

w Rybnej, Kaniowie i w Lubieni, Stobrawie, starych Siołkowicach i Kurzniach). 

W powyższych sekcjach w 2020 roku na stałe uczestniczyło około 270 mieszkańców Gminy 

Popielów. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią część grup i sekcji czasowo zawieszała 

i ograniczała działalność. 

Istotne przedsięwzięcia w 2020 r. 

Ze względu na stan epidemii i ograniczenia w działalności wprowadzone w związku epidemią 

SCKTiR przez znaczną część 2020 roku niemożliwe było prowadzenie działalności w formach 

tradycyjnych oraz organizowanie wielu dorocznych imprez i zadań. Działalność kulturalna została 

częściowo przeniesiona do sieci internetowej. Centrum uruchomiło nowe kanały komunikacji i działań 

artystycznych na swojej stronie internetowej, kanale YouTube i facebooku. Przygotowano autorskie 

cykliczne audycje (filmy) dotyczących poezji, sztuki, dbania o kondycję psychofizyczną, ciekawostek 

z historii lokalnej, urody, działań artystycznych i rękodzielniczych, promowania wydarzeń kulturalnych 

online. 

W okresach obostrzeń epidemicznych podtrzymywano kontakt z uczestnikami zajęć „Senior 

Caffe” (zestawy kreatywne z instrukcją), zorganizowano ćwiczenia zdalne dla członków grupy tanecznej 

„Euforia” oraz konkursy. Uruchomiony został „Telefon pozytywnych myśli”, który cieszył się sporym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców oraz mediów. 

W trakcie luzowania obostrzeń przywracano w miarę możliwości działalność grup, sekcji 

i prowadzenie zajęć w formie tradycyjnej, ale z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa 

sanitarnego. 

Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią zespoły działające przy SCKTiR uczestniczyły 

w konkursach i zawodach artystycznych, również w formie zdalnej (online) odnosząc sukcesy 

i zdobywając nagrody. 

Główne wydarzenia kulturalne 

Ze względu na wybuch epidemii i jej trwanie możliwe było przeprowadzenie tylko niektórych 
zaplanowanych wydarzeń i imprez dorocznych, w tym w nowych formach: 
 Babski Comber – zabawa karnawałowa tylko dla pań (impreza biletowana), 

 Dzień Kobiet (warsztaty), 

 warsztaty ziołolecznictwa (Kurznie, Popielów), 

 „Kolędowanie w terenie” - przed świętami zorganizowano kolędowanie w terenie, polegające 

na przejeździe przez wszystkie sołectwa świątecznej platformy na której odbywały się występy 
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artystyczne wokalistki i animatora – Mikołaja oraz rozdawane były drobne słodkie upominki 

dla dzieci. 

Wydarzenia kulturalne współorganizowane 

 Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w świetlicach w Starych Kolniach, Lubieni, Kaniowie, 

Karłowicach i Popielowie - wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną. 

 Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży (warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz 

przedstawicielami różnych instytucji, jednostek oraz stowarzyszeń lokalnych) - wspólnie z Gminną 

Biblioteką Publiczną. 

 Wigilia dla seniorów i osób samotnych (spożywczo-artystyczne paczki świąteczne) - dostarczone 

przez pracowników Centrum i GOPS. 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizatorami wydarzeń kulturalnych 

Centrum nieodpłatnie udzielało pomocy organizacyjnej i merytorycznej. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie 

W 2020 r. na terenie gminy Popielów działało 5 placówek bibliotecznych: Gminna Biblioteka Publiczna 

w Popielowie (oddział dla dorosłych i oddział dla dzieci) oraz filie: w Karłowicach, Starych Siołkowicach 

i Stobrawie.  

Zasoby Biblioteki obejmowały 49620 pozycji książkowych oraz 119 audiobooków. W 2020 roku 

księgozbiór zwiększył się o 1463 książki i 3 audiobooki. 

Zakupiono 1030 szt. książek (w tym 655 zakupiono z dotacji podmiotowej organizatora i 375 z dotacji 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa” koordynowanego przez Bibliotekę Narodową) oraz 3 audiobooki. 

Otrzymano w darze i pozyskano w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki łącznie 433 szt. książek. Ubyło 

2834 woluminów w wyniku selekcji. W 2020 r. zamówiono do bibliotek 7 tytułów czasopism, w tym 

2 dla dzieci. Dodatkowo biblioteka otrzymała nieodpłatnie 6 tytułów.   

W 2020 roku uruchomiono możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne, 

możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia, możliwość zdalnego 

przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych oraz elektroniczne powiadomienia 

o terminach zwrotów materiałów bibliotecznych. 

Tabela 9. Stan Ilościowo-wartościowy księgozbioru bibliotek gminy Popielów (31.12.2020 r.) 

Biblioteka 
Ilość egzemplarzy Wartość (PLN) 

Przybyło Ubyło Stan aktualny Przybyło Ubyło Stan aktualny 

GBP Popielów 
O/Dorosłych 

447 1509 12934 10399,68 2865,34 164938,33 

GBP Popielów 
O/Dzieci 

264 476 8269 3964,39 946,51 74231,59 

Razem 
GBP Popielów 

711 1985 21203 14364,07 3811,85 239169,92 

Filia Karłowice 271 797 11605 6136,17 465,67 92782,75 

Filia 
Stare Siołkowice 

329 52 10 801 664,43 353,93 94321,21 

Filia Stobrawa 152 0 6011 3306,47 0 56673,60 
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Biblioteka 
Ilość egzemplarzy Wartość (PLN) 

Przybyło Ubyło Stan aktualny Przybyło Ubyło Stan aktualny 

OGÓŁEM 1 463 2834 49620 30471,14 4631,45 483037,48 

Źródło: Materiał przygotowany przez Gminną Bibliotekę w Popielowie. 

Zbiory obcojęzyczne posiadają 2 biblioteki w miejscowościach: Popielów i Karłowice. W 2020 

roku wypożyczono 81 książki ze zbiorów obcojęzycznych. 

Użytkownicy usług bibliotecznych to przede wszystkim czytelnicy korzystający ze 

zgromadzonych w bibliotece książek, czasopism, informacji oraz czytelni internetowej. W 2020 roku 

w bibliotece oraz filiach było zarejestrowanych 1178 użytkowników, co stanowi 14,5 % mieszkańców 

gminy, w tym 985 czytelników aktywnie wypożyczających. 

Tabela 10. Podstawowe dane o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z podziałem na placówki w 2020 r. 

 Stare 
Siołkowice 

Stobrawa Karłowice Popielów OGÓŁEM 

Liczba zarejestrowanych 
użytkowników biblioteki 

220 72 148 738 1 178 

Liczba wypożyczeni 
i udostępnień 

2037 368 2042 10510 14957 

Odwiedziny w bibliotece 568 223 826 4997 6614 

Źródło: Materiał przygotowany przez Gminną Bibliotekę w Popielowie. 

Zamknięcie bibliotek w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz remont filii 

bibliotecznych (w Karłowicach oraz Stobrawie) spowodował spadek w liczbie czytelników, wypożyczeń 

i wykorzystania czytelni. 

Do najważniejszych działań, zrealizowanych w 2020 roku, należą:  

 lekcje biblioteczne dla uczniów przedszkoli i szkół oraz podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej,  

 spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki, 

 spotkanie autorskie, 

 cykliczny konkurs „Test gwarowy”, 

 cykliczne spotkania „MAMY do pogadania”, 

 zajęcia biblioteczne w okresie ferii i wakacji, 

 udział w projekcie „Z książką na start” - ponad 100 wyprawek dla dzieci, 

 ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie”, 

 wystawy 

 warsztaty, spotkania, zabawy, ciekawostki prezentowane na profilu społecznościowym Facebook. 

Tabela 11. Liczba organizowanych imprez w Gminnej Bibliotece Publicznej z/s w Popielowie z podziałem  
na odbiorców: dorosłych i dzieci.  

IMPREZY DLA DOROSŁYCH DLA DZIECI 

Konkursy - 1 

Lekcje biblioteczne - 5 

Spotkania autorskie - 1 

Spotkania dyskusyjne i inne 5 19 

Źródło: Materiał przygotowany przez Gminną Bibliotekę w Popielowie. 
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Ochrona zabytków 

W roku 2020 realizowano zadania związane z ochroną zabytków i ich promocją. 

Prowadzono prace modernizacyjne przy gminnych obiektach znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków m.in. w domu kultury w Karłowicach oraz szkole przy ul. Klapacz w Starych 

Siołkowicach. Ponadto prace modernizacyjne związane z nową funkcją, przy zachowaniu wartości 

zabytkowych, przeprowadził nowy użytkownik byłej szkoły przy ul. Michała w Starych Siołkowicach. 

Wspierano organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz dziedzictwa materialnego 

(np. Europejskie Dni Dziedzictwa w Karłowicach) oraz popularyzacji dziedzictwa niematerialnego. 

Ze względu na brak wniosków nie udzielono dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego 

W 2020 r. na terenie Gminy Popielów działały następujące stowarzyszenie oraz organizacje:  

 Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice, 

 Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nowe Siołkowice”, 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa „Razem”, 

 Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona, 

 Związek Śląskich Kobiet Wiejskich – koło Popielów,  

 Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Karłowicach, 

 Koło Gospodyń Wiejskich „Tradycja” w Kurzniach, 

 Koło Gospodyń Domowych „Stobrawianki” w Stobrawie, 

 Ochotnicze Straże Pożarne w Popielowie, Starych Siołkowicach, Karłowicach, Stobrawie i Kaniowie, 

 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - DFK Popielów i Stare Siołkowice, 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

 Gminny Związek Wędkarski,  

 Gminne Zrzeszenie Ludowe Kluby Sportowe i kluby w nim stowarzyszone, 

 Parafialne koła „Caritas”. 

Organizacje podejmują różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnej, w zależności od swojej 

specyfiki i grup docelowych odbiorców. W trudnym roku epidemii COVID-19 stowarzyszenia miały 

utrudnione możliwości organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, konkursów oraz zadań 

angażujących wolontariuszy. W ramach otwartych konkursów ofert organizacje i grupy nieformalne 

pozyskiwały środki zewnętrzne m.in. od Samorządu Województwa Opolskiego i FIO. 

Prowadzona jest działalność samopomocowa dla członków oraz innych mieszkańców, w tym 

w zakresie dystrybucji środków żywnościowych dla osób starszych, samotnych lub schorowanych – 

m.in. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, parafialne koła „Caritas” oraz Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. 

Działania integrujące w oparciu o sport i rekreację prowadzą Gminne Zrzeszenie Ludowe Kluby 

Sportowe i zrzeszone w nim kluby sportowe oraz Gminny Związek Wędkarski. 

Prężnie działają organizacje kobiece, w szczególności wspierające podtrzymywanie tradycji 

kulinarnych i samopomoc środowiskową – Koło Gospodyń Wiejskich „Tradycja” w Kurzniach, Koło 

Gospodyń Wiejskich „Stobrawianki” w Stobrawie, Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w 

Karłowicach i Związek Śląskich Kobiet Wiejskich. 
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Na terenie gminy prężnie działają organizacje, których działalność skierowana jest na integrację  

i rozwój społeczności wiejskich i w ramach tej działalności podejmujące różnorodne inicjatywy, 

projekty i działania, w tym z zakresu upowszechniania kultury, historii lokalnej i tradycji, odnowy wsi  

i estetyki wsi - Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice, Stowarzyszenie Miłośników Karłowic 

i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona, Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nowe Siołkowice”, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa „Razem”, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku 

Opolskim. 

Istotną rolę w integracji mieszkańców odgrywają, w ramach swojej działalności statutowej, 

Ochotnicze Straże Pożarne. Ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią w mniejszym stopniu 

możliwe były tradycyjne działania związane z nauką pierwszej pomocy oraz prewencją 

przeciwpożarową wśród dzieci i młodzieży, a także podtrzymywanie przyjaznego współzawodnictwa 

sportowo-pożarniczego i współpracy z partnerami zagranicznymi. 

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne korzystały ze wsparcia Gminy Popielów 

w opracowywaniu ofert oraz wykonania projektów współfinansowanych ze środków Samorządu 

Województwa Opolskiego. Ze względu na stan epidemii były to głównie zadania realizowane w formie 

zdalnej oraz związane z doposażeniem w sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań statutowych. Część 

zadań angażowała różne organizacje o środowiska lokalne przyczyniając się do integracji. 

Organizacje prowadziły działania związane z dziedzictwem kulturalnym i kulinarnym, tradycyjnych 

rękodziełem, ekologią i ochroną przyrody oraz współzawodnictwem sportowym dla dzieci. 
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Ochrona środowiska naturalnego, zagospodarowanie przestrzenne 

(inwestycje) 

Ochrona Środowiska 

Dbałość o środowisko jest istotnym zadaniem jednostek samorządu terytorialnego, a kierunki 

podejmowanych działań powinny wynikać ze strategicznych dokumentów, uwzględniających lokalne 

środowisko naturalne. Podstawowe zadania z zakresu ochrony środowiska gminy Popielów zostały 

określone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020, przyjętym 

Uchwałą nr XXIII/179/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 2 lutego 2017 r. Przedstawione poniżej 

inwestycje, obrazujące stopień realizacji Programu, to najczęściej działania długoterminowe, które 

zostały w niniejszym Raporcie opisane w zakresie obejmującym rok 2020 w obszarach: 

 ochrony przyrody i krajobrazu, 

 ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w tym ochrony przed powodzią, 

 ochrony powierzchni ziemi i gleb, 

 ochrony powietrza atmosferycznego, 

 ochrony przed hałasem, 

 promieniowania elektromagnetycznego, 

 zapobiegania poważnym awariom przemysłowym oraz bezpieczeństwu chemicznemu 

i biologicznemu, 

 edukacji ekologicznej, 

 planowania przestrzennego. 

Zasoby przyrodnicze 

W obszarze interwencji zasoby przyrodnicze został określony cel strategiczny: „Ochrona 

i powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu 

obszarów chronionych, a także ich wykorzystania w rozwoju społeczno-gospodarczym”. 

Tabela 12. Inwestycje w obszarze „Zasoby przyrodnicze” realizowane w 2020 r. 

Lp. Zadanie 
Termin 

realizacji 
Stopień 

realizacji 
Uwagi, dodatkowe informacje 

1. Nasadzenia drzew 
i krzewów 

2020 Z W miejscowości Stobrawa na terenie 
wokół świetlicy wiejskiej w ramach 

projektu pn. „Park sensoryczno-
przyrodniczy wraz z boiskiem 
wielofunkcyjnym i 
zagospodarowaniem terenu 
publicznego w Stobrawie” dokonano 

nasadzeń  30 szt. drzew z gatunku lipa, 
akacja i brzoza  

2. Pielęgnacja terenów 
zielonych w miejscowości 
Stare Siołkowice, 
Karłowice, Stobrawa, 
Lubienia 

2020 Z 

------ 

Źródło: Opracowanie własne. Objaśnienia: Z – zadanie zrealizowane, N-zadanie niezrealizowane, CZ – zadanie częściowo 

zrealizowane lub w trakcie realizacji. 
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Tabela 13. Dodatkowa działalność gminy wpisująca się w zadania dotyczące ochrony przyrody i kształtowania 
krajobrazu realizowana w 2020 r. 

Lp. Zadanie 
Termin 

realizacji 
Uwagi, dodatkowe informacje 

1. Inwentaryzacja 
przyrodnicza Gminy 
Popielów oraz 
zabezpieczenie, 
pielęgnacja i oznakowanie 
wskazanych pomników 
przyrody i cennych 
przyrodniczo drzew 

2018-2020  W 2020 r. Gmina Popielów zakończyła realizację 
projektu dofinasowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności 
biologicznej objętego RPO WO 2014-2020. W 2019 r. 
Efektem projektu jest opracowana inwentaryzacja 
pomników przyrody wraz z ich oznakowaniem, 
ekspertyza i pielęgnacja wybranych drzew, 
przeprowadzenie serii kampanii edukacyjnych oraz 
opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy 
Popielów.  

2. Budowa infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej 
w miejscowości Nowe 
Siołkowice – Pomost 

2018-2020 Gmina Popielów w 2020 r. zakończyła rzeczową 
realizację operacji w ramach PROW 2014-2020. Projekt 
polegał na poszerzeniu oferty turystycznej nad 
kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach poprzez budowę 
pomostów drewnianych. Zakończenie rzeczowe 
realizacji nastąpi w 2020 r. 

3. Park sensoryczno-
przyrodniczy 
wraz z boiskiem 
wielofunkcyjnym 
i zagospodarowaniem 
terenu publicznego 
w Stobrawie 

 

2019-2020 Gmina Popielów w 2020 r. zakończyła realizację 

przedmiotowej operacji. Zakres rzeczowy projektu 

obejmował wykonanie przy świetlicy wiejskiej parku 

sensorycznego składającego się z panelu muzycznego 

zawierającego różne instrumenty oraz urządzenia 

pn. eko-memory, Ponadto wybudowano boisko 

wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej umożliwiające 

grę m.in. w piłkę nożną i siatkówkę. Boisko posiada 

instalację nawadniającą. W ramach operacji 

zamontowano również ławki, wykonano oświetlenie 

solarne oraz dokonano nasadzeń drzew miododajnych 

wspierających pszczelarstwo na terenie Gminy Popielów 

i utwardzono nawierzchnie. Całość terenu ze względów 

bezpieczeństwa została ogrodzona.  

7. Stobrawska wstęga – 
ostoja bioróżnorodności – 
edukacja, rozpoznanie 
i ochrona 

2019-2022 W 2020 r. Gmina Popielów jako lider projektu  

partnerskiego z Gminą Murów, Gminą Łubniany i Gminą 

Pokój podpisała umowę o dofinasowanie w ramach 

działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej 

objętego RPO WO 2014-2020. Realizacja projektu ma na 

celu wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności 

biologicznej na terenie Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego i jego otuliny poprzez rozpoznanie 

zasobów i zagrożeń wybranych siedlisk i gatunków 

(inwentaryzacja przyrodnicza), czynną ochronę gatunków 

zagrożonych wyginięciem (odtwarzanie cennych, 

zdegradowanych łąk wilgotnych nawiązujących 

do torfowisk niskich), podniesienie standardu bazy 

technicznej i wyposażenia Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego (rozbudowa Ośrodka Edukacji 

Przyrodniczej w Ładzy i utworzenie zintegrowanej sieci 

tras edukacyjnych na bazie planowanych tras 

rowerowych) oraz przystosowanie dwóch obiektów 
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Lp. Zadanie 
Termin 

realizacji 
Uwagi, dodatkowe informacje 

do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie edukacji 

ekologicznej (Centrum Warsztatowe Wśród Pszczół 

w Karłowicach – w obiekcie zabytkowym, Hotel 

dla Owadów w Masowie), a także podniesienie 

świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat ochrony 

przyrody, co ostatecznie ma doprowadzić do ochrony 

różnorodności biologicznej na terenie województwa 

opolskiego. Realizacja rzeczowa projektu nastąpi 

w latach 2020-2022. 

8. Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego architekta 
Karla Friedricha Schinkla 
w gminie Popielów- 
renowacja zabytkowego 
kościoła w Kurzniach 
i działania edukacyjno-
informacyjne w 
województwie 

2020-2021 W 2020 r. Gmina Popielów jako lider projektu  

partnerskiego  podpisała umowę o dofinasowanie 

w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe 

i kultura objętego RPO WO 2014-2020. Projekt partnerski 

ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz 

popularyzację i poprawę jego dostępności poprzez 

renowację zabytkowego kościoła w Kurzniach wpisanego 

do rejestru zabytków, utworzenie szlaku 

architektonicznego K.F. Schinkla, podniesienie 

świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat walorów 

i ochrony zabytków. Rzeczowa realizacja projektu nastąpi 

w 2021 r. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych w tym ochrona przed powodzią, 

gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa 

Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 

to ochrona zasobów wodnych, w tym podziemnych, celem zapewnienia ludności wody pitnej dobrej 

jakości, osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału wód oraz ochrona przed powodzią. 

Cele i zadania określone na 2020 r. to: 

 „Ochrona zasobów wodnych, w tym podziemnych, osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału 

wód oraz ochrona przed powodzią”. Zaplanowano utrzymanie lub osiągnięcie dobrego 

stanu/potencjału wód powierzchniowych i niepogorszenie stanu wód podziemnych; 

 „Zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości oraz uporządkowanie gospodarki 

ściekowej”. Zaplanowano brak zanieczyszczeń bakteryjnych w wodach ujmowanych 

do spożycia, a także skanalizowanie obszaru gminy do poziomu 85 %. 

W skutek zakończonych w 2018 r. realizacji przedsięwzięć polegających na budowie kanalizacji 

sanitarnej aż 96,18% mieszkańców terenu wyznaczonej Aglomeracji Popielów-Karłowice korzysta 

z sieci kanalizacji sanitarnej. Poza wyznaczonym terenem Aglomeracji znajdują się miejscowości: 

Lubienia, Popielowska Kolonia, Kuźnica Katowska oraz część ternu Popielowa tj. Wielopole i fragment 

Kabach. W miejscowości Lubienia z pozyskanych z PROW 2014-2020 środków również została już 

wykonana sieć kanalizacji sanitarnej, natomiast na pozostałym obszarze, ze względów ekonomicznych 

wynikających z dużego rozproszenia zabudowy mieszkaniowej, niezasadna jest budowa sieci 

kanalizacyjnej. W miejscach tych dopuszczono możliwość budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Mając powyższe na uwadze w 2020 r. Gmina Popielów, zgodnie z Uchwałą nr XIX/137/2020 

Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania 
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dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinasowanie realizacji przydomowych oczyszczalni 

ścieków, udzieliła 22 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Popielów, Kuźnica Katowska i Stobrawa. Wysokość udzielanych dotacji wynosiła 9 000,00 zł, 

lecz nie więcej niż 90% wydatków kwalifikowalnych. 

W ramach zadań wynikających z ochrony wód podziemnych i powierzchniowych w 2020 r. 

nie przewidziano realizacji żadnych zadań inwestycyjnych. Jednakże zlecono opracowanie 

dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację zadania 

pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice, jako przygotowanie 

realizacji priorytetowego zadania na najbliższe lata. Z uwagi na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 

na terenie Gminy Popielów i zwiększenie ilości dopływających ścieków konieczne jest wykonanie 

gruntownej modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach, w wyniku której 

nastąpi m.in. zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z istniejących 600 m3/dobę 

do docelowych 1200 m3/dobę. 

Poniżej przedstawiono w wersji tabelarycznej najważniejsze informacje pozyskane z PROWOD  

Sp. z o.o. – głównego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, które administruje gminą siecią 

kanalizacji i wodociągów, dotyczące realizacji zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków za 2020 r. 

Tabela 14. Stan ewidencyjny urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wielkość produkcji wody 
i oczyszczonych ścieków w 2020 r. 

Lp. Stan ewidencyjny urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych eksploatowanych przez PROWOD 
Sp. z o.o. 

1. 

Rodzaj urządzenia Ilość 

Stacje wodociągowe 2 

Studnie głębinowe 5 

Długość sieci wodociągowej Ponad 122,8 km 

Ilość przyłączy wodociągowych 2 329 szt. o łącznej długości ponad 61,7 km 

Hydranty 506 

Oczyszczania ścieków 1 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej 84,1 km 

Ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej 2 238 szt. o łącznej długości 61,2 km 

Ilość przydomowych przepompowni 
ścieków 

1 971 

 Wielkość produkcji wody i oczyszczonych ścieków 

2. 

Produkcja wody 293 235 m3 

W tym: SUW w Starych Siołkowicach 217 149 m3 

 SUW w Kurzniach 76 086 m3 

Ilość oczyszczonych ścieków 189 263 m3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PROWOD Sp. z o. o.. 

Ochrona powierzchni ziemi i gleb 

Strategiczny cel średniookresowy w ww. zakresie, to ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb, 

powierzchni ziemi i surowców mineralnych. 

Cele na 2020 r. to: 

 w obszarze interwencji zasoby geologiczne, został określony cel strategiczny: „Ochrona 

i racjonalne wykorzystanie surowców naturalnych”; 
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 w obszarze interwencji gleby, został określony cel strategiczny: „Ochrona i racjonalne 

wykorzystanie gleb”. Zaplanowano brak przekroczeń zanieczyszczenia gleb i utrzymanie 

poziomu zakwaszenia gleby. 

Tabela 15. Zadania w obszarze „Ochrony ziemi i gleby” realizowane w 2020 r. 

Lp. Zadanie Termin 
realizacji 

Stopień 
realizacji 

Uwagi, dodatkowe informacje 

1. Monitoring 
zrekultywowanego 
składowiska 
odpadów w 
Karłowicach 

2020 Z Zadanie polegało na dwukrotnym poborze prób 
i badaniu wód podziemnych;  badaniu wód 
odciekowych; pomiarze emisji i składu gazu 
składowiskowego; badaniu gleby; badaniu sprawności 
systemu odprowadzania gazu składowiskowego; 
opracowaniu raportu rocznego oraz sprawozdania 
półrocznego; opracowaniu geodezyjnego kontroli 
osiadania wysypiska odpadów w Karłowicach; 
pomiaru wielkości opadów w miejscowości Karłowice. 

Źródło: Opracowanie własne. Objaśnienia: Z – zadanie zrealizowane, N-zadanie niezrealizowane, CZ – zadanie częściowo 

zrealizowane lub w trakcie realizacji 

Dodatkowo należy podkreślić, iż w 2020 r. Gmina Popielów pozyskała środki z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych pokrywające w 100% realizację przedsięwzięcia polegającego 

na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Starych Siołkowicach. Zakres rzeczowy 

inwestycji zostanie zrealizowany w 2021 r. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Starych 

Siołkowicach rozwinie system selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Popielów, przyczyni się 

do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko odpadów i będzie 

uzupełnieniem systemu zarządzania odpadami komunalnymi. Zaspokoi tym samym potrzeby 

mieszkańców, jednocześnie wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska, ponieważ odpady w pierwszej 

kolejności przekazywane będą do odzysku lub ponownego wykorzystania. 

Ochrona powietrza atmosferycznego, ochrona klimatu 

Podstawowym celem polityki ekologicznej w zakresie ochrony powietrza w perspektywie 

średniookresowej jest osiągnięcie takiego stanu jakości powietrza atmosferycznego, który nie będzie 

zagrażał zdrowiu ludzi i środowisku oraz będzie spełniał wymagania prawne w zakresie jakości 

powietrza i norm emisyjnych. Wiąże się to w szczególności z ograniczaniem niskiej emisji, wzrostem 

udziału energii odnawialnej oraz ograniczaniem emisji ze źródeł komunikacyjnych. 

Cele na 2020 to: 

 w obszarze interwencji ochrona klimatu i jakości powietrzy został określony cel strategiczny: 

„Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie niskiej emisji, wzrost 

efektywności energetycznej oraz udziału energii odnawialnej”. 

Tabela 16. Zadania w obszarze „Ochrony powietrza atmosferycznego, ochrona klimatu” realizowane w 2020 r. 

Lp. Zadanie Termin 
realizacji 

Stopień 
realizacji 

Uwagi, dodatkowe informacje 

1. Budowa 
infrastruktury 
pieszo-
rowerowej 
w powiecie 
opolskim – 
etap II 

2017-
2020 

N Gmina w zamian za to zadanie realizuje projekt partnerski pn. 
„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w 
Gminie Lewin Brzeski”. Zakres zadania na obszarze Gminy 
Popielów obejmuje budowę ścieżek rowerowych wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 458 do granicy gminy i wzdłuż drogi woj. nr 457 
od skrzyżowania z dr. woj. 458 przez Popielów, Stare Kolnie i 
Stobrawę do granicy Gminy. Łącznie ok. 10 km. 
W 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację I 
etapu ścieżek na odcinku od końca zabudowań w miejscowości 
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Lp. Zadanie Termin 
realizacji 

Stopień 
realizacji 

Uwagi, dodatkowe informacje 

Stare Kolnie do granicy gminy w Miejscowości Stobrawa. 
Rzeczowa realizacja w/w projektu nastąpi w roku 2021-2022.  

Źródło: Opracowanie własne. Objaśnienia: Z – zadanie zrealizowane, N-zadanie niezrealizowane, CZ – zadanie częściowo 
zrealizowane lub w trakcie realizacji. 

Tabela 17. Dodatkowa działalność gminy, wpisująca się w zadania w obszarze „Ochrony powietrza 
atmosferycznego, ochrona klimatu” realizowane w 2020 r. 

Lp. Zadanie Termin 
realizacji 

Uwagi, dodatkowe informacje 

1. Modernizacja 
budynku świetlicy 
wiejskiej w Stobrawie 

2019-
2020 

Gmina Popielów w 2020 r. zakończyła realizację przedmiotowej 
operacji dofinasowanej w ramach PROW 2014-2020. Zakres 
inwestycji obejmował gruntowną modernizację obiektu wraz z 
wymianą poszycia dachowego, ociepleniem ścian zewnętrznych i 
wymianą źródła ciepła na ekologiczne pompy ciepła. 

2. Przebudowa, 
termomodernizacja 
wraz z wymianą 
wewnętrznej 
instalacji c.o., c.w.u., 
energii elektrycznej 
oraz wymiana źródła 
ciepła w budynku 
Szkoły Publicznej przy 
ul. Klapacz 62 
w Starych 
Siołkowicach 

2018-
2020 

Gmina Popielów w 2020 zakończyła realizację zadania 
dofinasowanego w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność 
energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej 
objętego RPO WO 2014-2020. W ramach projektu budynek Szkoły 
Publicznej w Starych Siołkowicach został gruntownie 
zmodernizowany, przeprowadzono termomodernizację wraz z 
wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej, 
wymianę źródła ciepła na pompę ciepła, poprawę wentylacji oraz 
modernizację oświetlenia obejmującą wymianę istniejących opraw 
na oprawy typu LED. 
Głównym celem projektu była poprawa stanu środowiska 
naturalnego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej 
budynku Szkoły Publicznej w Starych Siołkowicach (Zmniejszenie 
ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery). 

3.  Termomodernizacja 
wraz z wymianą 
wewnętrznej 
instalacji c.o, c.w.u., 
energii elektrycznej 
oraz wymianą źródła 
ciepła w budynku 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w 
Karłowicach 

2019-
2020 

Gmina Popielów w 2020 r. zakończyła realizację zadania 
dofinasowanego projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność 
energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej 
objętego RPO WO 2014-2020. 
Zakres rzeczowy projektu obejmował termomodernizację budynku 
OSP w Karłowicach wraz z wymianą wewnętrznej instalacji co, c.w.u, 
energii elektrycznej oraz wymianę źródła ciepła na pompę ciepła, a 
także instalację systemu zarządzania energią. 
Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności 
energetycznej budynku oraz poprawa stanu środowiska 
naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów 
do atmosfery.  

4. Termomodernizacja, 
wymiana poszycia 
dachowego i 
wyposażenie budynku 
Domu Kultury w 
Karłowicach 

2020-
2021 

Gmina Popielów w 2020 r. podpisała umowę o dofinasowanie 
realizacji operacji w ramach PROW 2014-2020 oraz wyłoniono 
wykonawcę i rozpoczęto prace budowalne. Operacja ma na celu 
zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania wydarzeń 
artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych poprzez budynku 
Domu Kultury w Karłowicach poprzez gruntowną modernizację 
obejmującej m.in. wymianę poszycia dachowego, ocieplenie ścian i 
renowację wnętrza obiektu wraz z jego kompleksowym 
wyposażeniem gastronomicznym i scenicznym. 

5. Dofinansowanie dla 
osób fizycznych do 
wymiany kotłów 

2020 Gmina Popielów w 2020 r. udzielała ze środków budżetu gminy 
dotacji w wysokości 3 000,00 zł do wymiany starych pieców na nowe 
i ekologiczne kotły. Łącznie w 2020 r. udzielono dofinasowania 33 
podmiotom na kwotę 99 000,00 zł. 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Tabela 18. Zadania gminy dotyczące poprawy infrastruktury drogowej, mające również wpływ na poprawę 
powietrza, realizowane w 2020 r. 

Lp. Zadanie Źródło finasowania Uwagi, dodatkowe informacje 

1. Przebudowa drogi gminnej 
nr 101803 O – ul. Wodociągowej 
w miejscowości Kurznie 

70% Fundusz Dróg 
Samorządowych, 
30% środki własne 

Celem realizacji przedmiotowego 
projektu była przebudowa drogi gminnej 
nr 101803 O ul. Wodociągowej 
w Kurzniach  poprzez wykonanie jezdni 
bitumicznej o szerokości 3,5 - 5,5 
metrów na odcinku około 280 mb 
i o nawierzchni kruszywowej 
o szerokości 3,5 m na długości około 
865 mb oraz obustronne pobocza 
o szerokości 0,75 m wraz z przebudową 
skrzyżowania z drogą powiatową 
i oświetleniem projektowanego przejścia 
dla pieszych. 

2. Budowa ul. Leśnej w 
miejscowości Karłowice wraz 
z budową oświetlenia 

70% Fundusz Dróg 
Samorządowych, 
30% środki własne 

Celem realizacji przedmiotowego 
projektu jest poprawa stanu 
technicznego drogi – ul. Leśnej 
w Karłowicach, poprzez wykonanie 
jezdni bitumicznej o szerokości 
4,5 metrów z oświetleniem oraz 
obustronne pobocza o szerokości 0,75 m 
w Karłowicach. 

3. Przebudowa drogi publicznej 
łączącej Popielów z Popielowską 
Kolonią – droga gminna 
nr 101820 O 

70% Fundusz Dróg 
Samorządowych, 
30% środki własne 

Celem realizacji przedmiotowego 
projektu jest poprawa stanu 
technicznego drogi na długości 1238 mb 
o szerokości 3,5 metrów oraz 
obustronne pobocza o szerokości 0,75 m 
wraz z mijankami i remontem 
przepustów znajdujących się pod 
zjazdami. 

4. Bezpieczne przejście 
dla pieszych przy Publicznej 
Szkole Podstawowej 
w Popielowie 

89,25% Program 
ograniczania 
przestępczości i 
aspołecznych 
zachowań Razem 
bezpieczniej im. 
Władysława Stasiaka 
na lata 2018-2020, 
10,75% środki własne 

Wykonano jedno wyniesione przejścia 
dla pieszych na ulicy Powstańców 
w Popielowie przy szkole podstawowej 
i jego odpowiednie oznakowanie 
pionowe i poziome. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ochrona przed hałasem 

Strategiczny cel średniookresowy Gminy Popielów w zakresie ochrony przed hałasem, to zmniejszenie 

skali narażenia mieszkańców gminy na nadmierny poziom hałasu. 

Cele na 2020 rok to: 

 w obszarze interwencji ochrona przed hałasem został określony cel strategiczny: „Zmniejszenie 

skali narażenia mieszkańców gminy na nadmierny poziom hałasu”. 
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Tabela 19. Zadania w obszarze „Ochrony przed hałasem” realizowane w roku 2020. 

Lp. Zadanie Termin 
realizacji 

Stopień 
realizacji 

Uwagi, dodatkowe informacje 

1. Nasadzenia drzew 
wzdłuż dróg 

2020 Z Opis zadania znajduje się  w tabeli związanej 
z zasobami przyrody  

Źródło: Opracowanie własne. Objaśnienia: Z – zadanie zrealizowane, N-zadanie niezrealizowane, CZ – zadanie częściowo 

zrealizowane lub w trakcie realizacji. 

Edukacja ekologiczna 

Podstawowym celem edukacji ekologicznej jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej 

i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego 

rozwoju. 

Tabela 20. Zadaniem realizowane w ramach edukacji ekologiczne w roku 2020. 

Lp. Zadanie Termin 
realizacji 

Stopień 
realizacji 

Uwagi, dodatkowe informacje 

1. Akcja „Sprzątanie Świata” 2020 Z Koszty obejmowały zakup worków 
na śmieci, które przekazano do wszystkich 
placówek oświatowych. Zebrane przez 
dzieci i młodzież odpady zostały 
nieodpłatnie odebrane przez firmę 
Remondis Sp. z o.o. 

Źródło: Opracowanie własne. Objaśnienia: Z – zadanie zrealizowane, N-zadanie niezrealizowane, CZ – zadanie częściowo 
zrealizowane lub w trakcie realizacji. 

Gospodarka odpadami 

W 2020 r. system gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonował w oparciu o następujące akty 

prawa miejscowego, które zostały podjęte w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) 

a także w związku ze zmianą sposobu naliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Popielów: 

 Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

w której po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określono 

nową metodę naliczania opłaty, jedna stawka opłat za każdego mieszkańca na danej 

nieruchomości w wysokości 22,00 zł. W przypadku stwierdzenia nieselektywnej zbiórki stawka 

opłaty jest podwyższona do wysokości 44 zł od osoby. Stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi obowiązują od 01 stycznia 2020 r., 

 Uchwała Nr XV/91/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia 

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zgodnie z nowelizacją 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy została zobligowana 

do podjęcia niniejszej uchwały. W przedmiotowej uchwale ustanowiono zwolnienie w 

wysokości 1,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość, na której znajduje się przydomowy 

kompostownik. Zwolnienia obowiązują od 01 stycznia 2020 r., 

 Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z uwagi 



Raport o stanie Gminy Popielów za rok 2020 
 

41 
 

na nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy została 

zobligowana do podjęcia niniejszej uchwały, mimo iż treść uchwały w stosunku do poprzedniej 

nie została zmieniona, 

 Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej - która dostosowała wzór deklaracji do uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów - została podjęta 

w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i koniecznością 

doprecyzowania zasad selektywnego zbierania odpadów na terenie Gminy Popielów, w tym 

dopuszczenie przydomowych kompostowników do gromadzenia bioodpadów, 

 Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi- w której dostosowano przepisy obowiązujące na terenie Gminy Popielów 

do zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określonych w znowelizowanej ustawie 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

Na terenie Gminy Popielów system gospodarowania odpadami objęto wyłącznie nieruchomości 

zamieszkałe, a odbiór odpadów w 2020 r. odbywał się przez firmę Remondis Opole Sp. z o.o. 

wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na okres od 01.01.2020 do 31.12.2021 r. Ponadto 

w 2020 r. obowiązywało również porozumienie z Gminą Dobrzeń Wielki, na podstawie którego 

mieszkańcy mieli możliwość nieodpłatnego przekazywania selektywnie zebranych odpadów do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego w miejscowości Chróścice. 

Odpady komunalne z terenu Gminy Popielów odbierane były w postaci zmieszanej i selektywnej. 

Zbieranie odpadów w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki 

odpadami. Na terenie Gminy Popielów selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest już od 1 stycznia 

2005 r. 

W ramach selektywnej zbiórki w 2020 r. zbierane były odpady: 

 metale i tworzywa sztuczne w pojemniku z żółtą klapą, 

 szkło w pojemniku zielonym,  

 odpady biodegradowalne w pojemniku brązowym,  

 papier w worku niebieskim,  

 odpady zmieszane w pojemniku czarnym.  

Łączna ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Popielów w roku 2020 (w tym 

PSZOK) wynosi 3 205,8760 Mg. 

Gmina Popielów na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

zobowiązana jest do osiągania odpowiednich wskaźników. Poniższa tabela przedstawia rodzaje 

wskaźników wraz z określeniem wymaganego poziomu oraz rzeczywistymi wskaźnikami osiągniętymi 

przez Gminę Popielów. 
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Tabela nr 21. Zestawienie wskaźników dot. masy poszczególnych odpadów wytworzonych w 2020 r. 

Rodzaj wskaźnika Określenie 

wymaganego 

poziomu w 2020 r. 

Wskaźnik osiągnięty 

przez Gminę 

Popielów 

Uwagi 

Poziom recyklingu, 

przygotowania 

do ponownego użycia 

papieru, metali, 

tworzyw sztucznych 

i szkła 50 % 50,36 % 

Osiągnięty za rok 2020 poziom 

recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych 

i szkła wyniósł zgodnie z 

obliczeniami 50,36%. Osiągnięty 

poziom recyklingu wynosi nieco 

ponad poziom wymagany 50%. 

W kolejnych latach należy 

starać się poprawić ten 

wskaźnik. 

Poziom redukcji 

odpadów komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

kierowanych 

do składowania 

35% 0% 

W roku 2020 poziom 

ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych 

do składowania został 

osiągnięty. 

Poziom recyklingu, 

przygotowania do 

ponownego użycia 

i odzysku innymi 

metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów 

budowlanych 

i rozbiórkowych 

70% 60,90% 

W roku 2020 należało osiągnąć 

70% poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, 

Gmina Popielów nie osiągnęła 

wymaganego poziomu. 

W kolejnych latach należy 

podjąć odpowiednie działania 

w celu się poprawy wskaźnika. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Dodatkowo w 2020 r. Gmina Popielów w ramach zadań wynikających z zakresu gospodarki 

odpadami zrealizowała zadanie pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest – w 2020 roku”, w wyniku którego usunięto 70,55 Mg azbestu 

z 23 nieruchomości na terenie gminy oraz zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki 

i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w wyniku którego odebrano 

od 24 producentów rolnych z terenu gminy Popielów 24,855 Mg odpadów pochodzenia rolniczego. 

Zagospodarowanie przestrzenne 

W 2020 roku zaczęły obowiązywać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wsi 

Popielów, Karłowice, Stare Siołkowice (w dniu 13.10.2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokami 
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o sygn. akt II OSK 1811/20, II OSK 1687/20 oraz II OSK 1875/20 oddalił skargi kasacyjne Wojewody 

Opolskiego do wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu). 

Ponadto w 2020 roku Rada Gminy w Popielowie podjęła uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla: 

- obszaru położonego przy ulicy Wiejskiej oraz Polnej w Lubieni; 

- obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Popielowskiej Kolonii; 

- obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Nowych Siołkowicach. 

Powyższe plany miejscowe są w trakcie sporządzania. Planuje się, zakończenie procedury 

planistycznej w 2021 roku. 

Gospodarka nieruchomościami 

Ogółem powierzchnia gruntów należących do Gminy Popielów na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 

367,7958 ha w tym: 

 grunty rolne - 71,1500 ha, 

 grunty leśne - 9,4895 ha, 

 grunty mieszkaniowe - 4,4119 ha,  

 grunty przemysłowe - 5,0611 ha,  

 grunty rekreacyjno-wypoczynkowe - 19,9052 ha, 

 grunty pod drogami - 234,4840 ha, 

 grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych - 1,3044 ha, 

 grunty pod stawami - 2,6900 ha, 

 użytki kopalne - 0,4700 ha; 

 nieużytki - 4,0816 ha;  

 tereny różne - 3,1083 ha;  

 inne tereny zabudowane - 9,3338 ha;  

 niezabudowane zurbanizowane - 2,3060 ha, 

 grunty w wieczystym użytkowaniu Gminy Popielów - 0,0500 ha, 

 6 nieruchomości oddanych w trwały zarząd (6 szkół i przedszkoli w 22 budynkach 

ewidencyjnych), 

 31 lokali mieszkalnych i 10 lokali socjalnych (w 32 budynkach ewidencyjnych), 

 pozostałe (byłe szkoły, ośrodki zdrowia, domy kultury, świetlice wiejskie, strażnice OSP i inne - 

w 117 budynkach ewidencyjnych), 

 2 nieruchomości w których gmina posiada niewydzielone udziały w gruncie i budynkach 
w Kurzniach (udział 1/2 w nieruchomości o pow.0,0600 ha i udział wynoszący 352/3000 
w nieruchomości o pow. 7,7900 ha). 

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2020 r.: 5,4791 ha. 

W 2020 r. ujawnione zostały następujące zmiany w stanie mienia gminy: 

 Nabycie prawa własności z mocy prawa działki 387/1 km. 2 o pow. 0,0252 ha obręb Kurznie 

o wartości 756,00 zł, 

 Nabycie prawa własności z mocy prawa działki 441/1 km. 2 o pow. 0,1129 ha obręb 

Popielowska Kolonia o wartości 3387,00 zł,  
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 Nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Starych Kolniach przy ulicy 

Wiejskiej 2, działki numer 175/2 km. 1 obręb Stare Kolnie o pow.0,3067 ha o wartości 

80 000,00 zł, 

 Nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Stobrawie przy ulicy 

Łącznej 12, działki nr 220/1 km. 1 1 obręb Stobrawa, 

 Zwrot dla Skarbu Państwa nieruchomości nabytych z mocy prawa działki nr 775/43 km. 7 obręb 

Popielów o pow. 0,0034 ha (zmiana decyzji Wojewody Opolskiego o nieodpłatnym nabyciu 

przez Gminę Popielów działki nr 775/43 km.7 aktualnie droga powiatowa o pow. 0,0034 ha 

o wartości 102,00 zł, 

 Zwrot dla Skarbu Państwa nieruchomości nabytych z mocy prawa działki nr 16 km. 10 obręb 

Popielów o pow. 0,5080 ha (zmiana decyzji Wojewody Opolskiego o nieodpłatnym nabyciu 

przez Gminę Popielów działki nr 16 km. 10 aktualnie droga powiatowa ulica Zajączka 

o pow. 0,5080 ha o wartości 15240,00 zł, 

 Zwrot dla Skarbu Państwa nieruchomości nabytych z mocy prawa działki nr 45 km. 10 obręb 

Popielów o pow. 0,2300 ha (zmiana decyzji Wojewody Opolskiego o nieodpłatnym nabyciu 

przez Gminę Popielów działki nr 45 km. 10 aktualnie droga powiatowa ul. Zajączka 

o pow. 0,2300 ha o wartości 6900,00 zł, 

 Zwrot dla Skarbu Państwa nieruchomości nabytych z mocy prawa działki nr 58 km. 8 obręb 

Popielów o pow. 0,0540 ha (zmiana decyzji Wojewody Opolskiego o nieodpłatnym nabyciu 

przez Gminę Popielów działki nr 58 km. 8 aktualnie droga wojewódzka ulica Odrzańska 

o pow. 0,0540 ha o wartości 1620,00 zł, 

 Zwrot dla Skarbu Państwa nieruchomości nabytych z mocy prawa działki nr 744/303 km. 3 

obręb Popielów o pow. 0,0081 ha (zmiana decyzji Wojewody Opolskiego o nieodpłatnym 

nabyciu przez Gminę Popielów działki nr 744/303 km. 3 aktualnie droga wojewódzka  

o pow. 0,0081 ha o wartości 243,00 zł, 

 Zwrot dla Skarbu Państwa nieruchomości nabytych z mocy prawa działki nr 830/302 km. 3 

obręb Popielów o pow. 0,0013 ha (zmiana decyzji Wojewody Opolskiego o nieodpłatnym 

nabyciu przez Gminę Popielów działki nr 830/302 km. 3 aktualnie droga wojewódzka 

ul. Brzeska o pow.0,0013 ha o wartości 39,00 zł, 

 Zwrot dla Skarbu Państwa nieruchomości nabytych z mocy prawa działki nr 764/224 km. 2 

obręb Popielów o pow. 0,0004 ha (zmiana decyzji Wojewody Opolskiego o nieodpłatnym 

nabyciu przez Gminę Popielów działki nr 764/224 km. 2 aktualnie droga wojewódzka ulica 

Brzeska o pow.0,0004 ha o wartości 12,00 zł, 

 Zwrot dla Skarbu Państwa nieruchomości nabytych z mocy prawa działki nr 48/5 km. 11 obręb 

Popielów o pow. 0,0378 ha (zmiana decyzji Wojewody Opolskiego o nieodpłatnym nabyciu 

przez Gminę Popielów działki nr 48/5 km. 11 aktualnie droga wojewódzka ul. Odrzańska 

o pow. 0,0378 ha o wartości 1134,00 zł, 

 Zwrot dla Skarbu Państwa nieruchomości nabytych z mocy prawa działki nr 769/43 km. 7 obręb 

Popielów o pow. 0,0007 ha (zmiana decyzji Wojewody Opolskiego o nieodpłatnym nabyciu 

przez Gminę Popielów działki nr 769/43 km. 7 aktualnie droga powiatowa ulica Dworcowa 

o pow. 0,0007 ha o wartości 21,00 zł, 

 Zwrot dla Skarbu Państwa nieruchomości nabytych z mocy prawa działka nr 371/156 km. 6 

obręb Popielów o pow. 1,6846 ha (zmiana decyzji Wojewody Opolskiego o nieodpłatnym 

nabyciu przez Gminę Popielów działki nr 371/156 km. 6 aktualnie droga wojewódzka 

ul. Odrzańska o pow. 1,6846 ha o wartości 50538,00 zł. 
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Sprzedaż mienia w 2020r.: 

 Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach ul. Boczna Kolejowa, działka 
nr 373/2 km. 2 obręb Karłowice o pow. 0,3311 ha wartość 121 200,00 zł. 

Dzierżawa mienia w 2020 r.: 

W 2020 roku wydzierżawiono 11 nieruchomości gruntowych i 3 lokale użytkowe za które roczny czynsz 

dzierżawny netto wynosi 83547,65 zł. 

  



Raport o stanie Gminy Popielów za rok 2020 
 

46 
 

Uchwały Rady Gminy Popielów podjęte w 2020 r. i ich realizacja 

W 2020 r. Rada Gminy obradowała podczas 13 sesji, w tym 3 sesji nadzwyczajnych. Ze względu 

na epidemię COVID-19, na podstawie uprawnienia ustawowego, część obrad sesji Rady Gminy oraz 

posiedzeń Komisji odbyła się w formie zdalnej (online) oraz w formie stacjonarnej z zachowaniem 

szczególnych zasad sanitarnych. 

Rada przyjęła 92 uchwały, w tym 23 akty prawa miejscowego. Wszystkie uchwały w terminie 

7 dni od dnia uchwalenia zostały przekazane do nadzoru Wojewody Opolskiego i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

W 2020 r. Wojewoda Opolski wszczął 3 postępowania nadzorcze w sprawach uchwał 

dotyczących opłat za zajecie pasa drogowego, dodatkowych usług związanych z zagospodarowaniem 

odpadów oraz wyrażeniem zgody na zawarcie aneksu w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni”. Rada 

Gminy we wszystkich tych przypadkach skorygowała swoje uchwały. Wojewoda nie wydał 

rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność uchwał w części lub całości. Wojewoda 

skierował do Rady jedno pytanie w sprawie uchwały dotyczącej zgody na nabycie nieruchomości 

w miejscowości Stare Kolnie. 

Wśród podejmowanych przez Radę Gminy uchwał najwięcej dotyczyło polityki finansowej 

Gminy. Rada przyjęła 11 zmian do budżetu na 2020 rok i 9 zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

3 uchwały w sprawach stawek i ulg podatkowych, 3 uchwały dotyczące dotacji dla Powiatu Opolskiego, 

2 uchwały dotyczące zaciągnięcia pożyczek oraz uchwały dotyczące wysokości wynagrodzenia wójta, 

zmiany inkasenta podatku, przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok i zatwierdzenia 

bilansu skonsolidowanego. Ponadto na sesji 18 grudnia 2020 r. Rada uchwaliła budżet na 2021 rok oraz 

Wieloletnią Prognozę Finansową. 

W 2020 r. Rada Gminy podjęła uchwały dotyczące nowego brzmienia statutów sołectw oraz 

statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wyznaczonych ustawowo terminach Rada przyjęła 

uchwały związane z przekształceniem szkoły podstawowej w Starych Siołkowicach poprzez zmianę 

adresu, w rezultacie przeniesienia placówki do wyremontowanego budynku byłego gimnazjum. Rada 

poparła również inicjatywę Wójt Gminy dotyczącą zamiaru połączenia gminnych instytucji kultury, 

jednak w związku z przedłużającymi się procedurami Wójt i Rada w 2021 r. zdecydowali się 

na odstąpienie od tego pomysłu. Rada przyjęła również regulamin kąpieliska „Przystań wodna 

w Nowych Siołkowicach”. 

W ramach gospodarki komunalnej Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy zgody na transakcje 

przekraczające kwotę 5.000 zł. Zgody dotyczyły nabycia nieruchomości zabudowanych w starych 

Kolniach i Stobrawie, zbycia (sprzedaży) działki niezabudowanej w Karłowicach, a także 

bezprzetargowego trybu najmu budynku byłej szkoły przy ul. Michała w Starych Siołkowicach oraz 

dzierżawy nieruchomości ze stacją bazową telefonii komórkowej. 

W 2020 r. Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do sporządzenia cząstkowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w sołectwach Lubienia, Popielowska Kolonia i Nowe Siołkowice, 

a także do opracowania strategii Gmina na lata 2021-2030. 

Rada również wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji 7 projektów partnerskich oraz 

zawarcie dwóch porozumień międzygminnych dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobkowej). 

Uchwalone zostały roczne plany i programy dotyczące profilaktyki i zwalczania problemów 

alkoholowych, opieki nad zwierzętami oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. W drodze 

uchwały został przyjęty również nowy wieloletni program przeciwdziałania narkomanii. 

W 2020 r. do Rady Gminy zostało skierowanych pięć petycji. Dotyczyły one: ochrony przez 

„elektroskażeniem” (sieci 5G), lokalnej „tarczy antykryzysowej”, wsparcia dla mieszkańców w związku 
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z kryzysem epidemicznym oraz szczepień przeciwko koronawirusowi. Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji przygotowała projekty uchwał dotyczące rozpatrzenia trzech petycji. Rada Gminy przychyliła 

się do rekomendacji Komisji i w dwóch przypadkach rozpatrzyła je negatywnie, a jedną pozostawiła bez 

rozpatrzenia ze względu na braki formalne. Dwie petycje wpłynęły w grudniu 2020 r., wobec czego 

Komisja podjęła nad nimi pracę w 2021 r. 

Tabela nr 22. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2020 r. 

L.p. Numer Data Tytuł Uwagi 

1.  XVII/122/2020 15.01.2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu 

 

2.  XVII/123/2020 15.01.2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

 

3.  XVIII/124/2020 30.01.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Popielów 

 

4.  XVIII/125/2020 30.01.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy na 2020 rok 

 

5.  XVIII/126/2020 30.01.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 482 

6.  XVIII/127/2020 30.01.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Popielów 
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług 
świadczonych przez Gminę Popielów 
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 483 

7.  XVIII/128/2020 30.01.2020 w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2020 rok 

 

8.  XVIII/129/2020 30.01.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Popielów w 2020 roku 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 546 

9.  XVIII/130/2020 30.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie do realizacji 
mikroprojektu pn.: „Kuchnia ponad 
granicami” w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Pradziad 
finansowanego ze środków Programu 
Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

 



Raport o stanie Gminy Popielów za rok 2020 
 

48 
 

L.p. Numer Data Tytuł Uwagi 

10.  XIX/131/2020 20.02.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany 
do wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Popielów 

 

11.  XIX/132/2020 20.02.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy na 2020 rok 

 

12.  XIX/133/2020 20.02.2020 w sprawie zamiaru połączenia 
samorządowych instytucji kultury 
Samorządowego Centrum Kultury, 
Turystyki i Rekreacji i Gminnej Biblioteki 
Publicznej  
w Popielowie 

Uchwała 
uchylona 
uchwałą Rady 
Gminy 
Nr XXX/217/202
1 z 28.01.2021 

13.  XIX/134/2020 20.02.2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej w Starych Siołkowicach 
poprzez zmianę siedziby 

 

14.  XIX/135/2020 20.02.2020 w sprawie ustalenia miesięcznego 
wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy 
Popielów Pani Sybilli Stelmach 

 

15.  XIX/136/2020 20.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie do realizacji projektu 
partnerskiego pn.: „Budowa 
infrastruktury pieszo-rowerowej 
w powiecie opolskim – etap III” 

 

16.  XIX/137/2020 20.02.2020 w sprawie określenia zasad udzielania 
i rozliczania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Popielów na dofinansowanie 
realizacji przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 695 

17.  XIX/138/2020 20.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 
nabycie nieruchomości zabudowanej 
budynkiem nr 2 przy ulicy Wiejskiej 
w Starych Kolniach - działki nr 175/2 km. 
1 obręb Stare Kolnie 

 

18.  XIX/139/2020 20.02.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Opolskiego 

 

19.  XIX/140/2020 20.02.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Opolskiego 

 

20.  XX/141/2020 6.03.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy na 2020 rok 

 

21.  XXI/142/2020 24.04.2020 w sprawie uchwalenia statutów sołectw 
Gminy Popielów 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 1359 

22.  XXI/143/2020 24.04.2020 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 
na terenie Gminy Popielów oraz 
określenia sezonu kąpielowego 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 1312 
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L.p. Numer Data Tytuł Uwagi 

23.  XXI/144/2020 24.04.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Popielów 
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Popielów” 

 

24.  XXI/145/2020 24.04.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z realizacji Rocznego programu 
współpracy Gminy Popielów 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2019 
roku 

 

25.  XXI/146/2020 24.04.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Popielów 
z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozliczania 
dotacji celowej z budżetu Gminy 
Popielów na dofinansowanie realizacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 1313 

26.  XXI/147/2020 24.04.2020 w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie do realizacji projektu 
partnerskiego pod nazwą „Bliżej rodziny 
i dziecka – wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo-
wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej III edycja” 

 

27.  XXI/148/2020 24.04.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany 
do wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Popielów 

 

28.  XXI/149/2020 24.04.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy na 2020 rok 

 

29.  XXI/150/2020 24.04.2020 w sprawie zwolnienia z podatku 
od nieruchomości dla przedsiębiorców 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 1314 

30.  XXI/151/2020 24.04.2020 w sprawie przesunięcia terminów 
płatności rat podatku od nieruchomości, 
płatnych w maju i czerwcu 2020 roku 
przedsiębiorcom, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 1315 

31.  XXI/152/2020 24.04.2020 w sprawie przyjęcia zasobów pomocy 
społecznej Gminy Popielów za 2019 rok 

 

32.  XXII/153/2020 10.06.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 4/2020  
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33.  XXII/154/2020 10.06.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
kąpieliska „Przystań wodna w Nowych 
Siołkowicach” oraz terenu przyległego 
przeznaczonego do odpoczynku  
przy ul. Polnej w Nowych Siołkowicach 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 1789 

34.  XXII/155/2020 10.06.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Popielów 

 

35.  XXII/156/2020 10.06.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy na 2020 rok 

 

36.  XXII/157/2020 10.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 
nabycie nieruchomości działki nr 220/1 
km. 1 obręb Stobrawa zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym, innymi 
budynkami niemieszkalnymi i budowlami 
przy ulicy Łącznej nr 12 w Stobrawie 

 

37.  XXII/158/2020 10.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości niezabudowanej - działki 
nr 373/2 km.2 obręb Karłowice 

 

38.  XXII/159/2020 10.06.2020 w sprawie pozostawienia bez 
rozpatrzenia petycji nr 3/2020 

 

39.  XXII/160/2020 10.06.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XVI/110/2019 Rady Gminy Popielów 
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia dopłaty do ceny taryfowej 
z tytułu odprowadzania ścieków 

 

40.  XXIII/161/2020 30.06.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Popielów wotum zaufania 

 

41.  XXIII/162/2020 30.06.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy Popielów 
za 2019 rok 

 

42.  XXIII/163/2020 30.06.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Popielów absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu gminy 
za 2019 rok 

 

43.  XXIII/164/2020 30.06.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
skonsolidowanego bilansu Gminy 
Popielów za 2019 rok 

 

44.  XXIII/165/2020 30.06.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny 
jednostki paliwa w gminie Popielów  
na rok szkolny 2020/2021 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 1940 

45.  XXIII/166/2020 30.06.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Popielów 
z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw Gminy 
Popielów 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 1941 
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46.  XXIII/167/2020 30.06.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego 
przy ulicy Wiejskiej oraz Polnej w Lubieni 

 

47.  XXIII/168/2020 30.06.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego 
przy ulicy Szkolnej w Popielowskiej 
Kolonii 

 

48.  XXIII/169/2020 30.06.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany 
do wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Popielów 

 

49.  XXIII/170/2020 30.06.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy na 2020 rok 

 

50.  XXIII/171/2020 30.06.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w sprawie dotacji celowej dla Powiatu 
Opolskiego na realizację zadania 
publicznego 

 

51.  XXIII/172/2020 30.06.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 5/2020  

52.  XXIII/173/2020 30.06.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXII/154/2020 Rady Gminy Popielów 
z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu kąpieliska 
„Przystań wodna w Nowych 
Siołkowicach” oraz terenu przyległego 
przeznaczonego do odpoczynku 
przy ul. Polnej w Nowych Siołkowicach 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 1943 

53.  XXIV/174/2020 7.08.2020 w sprawie przekształcenia Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Starych 
Siołkowicach poprzez zmianę jej siedziby 

 

54.  XXIV/175/2020 7.08.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2019 
Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 
2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Popielów 
oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych 
mających siedzibę na obszarze Gminy 
Popielów 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 2214 

55.  XXIV/176/2020 7.08.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Popielowie do prowadzenia 
postępowań w sprawach świadczeń 
pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Popielów oraz uchwalenia 
regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Popielów 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 2218 
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56.  XXIV/177/2020 7.08.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Popielów 

 

57.  XXIV/178/2020 7.08.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy na 2020 rok 

 

58.  XXIV/179/2020 7.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Murów w sprawie 
zasad finansowania w 2020 roku opieki 
zapewnianej w klubie dziecięcym 
znajdującym się na terenie Gminy 
Popielów dzieciom z terenu Gminy 
Murów 

 

59.  XXIV/180/2020 7.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie do realizacji projektu 
partnerskiego pod nazwą „NieSamiDzielni 
– rozwój usług społecznych oraz 
wspierających osoby niesamodzielne – 
II edycja” 

 

60.  XXV/181/2020 28.08.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Popielów 
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Popielów 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 2439 

61.  XXV/182/2020 28.08.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Popielów 

 

62.  XXV/183/2020 28.08.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy na 2020 rok 

 

63.  XXV/184/2020 28.08.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy Popielów 
z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie 
do realizacji projektu partnerskiego pod 
nazwą „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług 
społecznych oraz wspierających osoby 
niesamodzielne – II edycja” 

 

64.  XXVI/185/2020 14.09.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy na 2020 rok 

 

65.  XXVI/186/2020 14.09.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego 
przy ulicy Szkolnej w Nowych 
Siołkowicach 

 



Raport o stanie Gminy Popielów za rok 2020 
 

53 
 

L.p. Numer Data Tytuł Uwagi 

66.  XXVI/187/2020 14.09.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XII/72/2019 Rady Gminy Popielów  
w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu 
nieruchomości zabudowanej budynkami 
i budowlami Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Starych Siołkowicach 
przeznaczonej na prowadzenie 
przedszkola i żłobka 

 

67.  XXVI/188/2020 14.09.2020 w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie do realizacji projektu 
partnerskiego pn.: „Działania 
informacyjno-edukacyjne Gminy 
Popielów z zakresu gospodarowania 
odpadami” 

 

68.  XXVII/189/2020 29.10.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Popielów 
z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie 
poboru podatków w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów oraz określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 2929 

69.  XXVII/190/2020 29.10.2020 w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowych z budżetu Gminy 
Popielów na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków położonych 
na obszarze Gminy Popielów 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 2963 

70.  XXVII/191/2020 29.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
w drodze bezprzetargowej umowy 
dzierżawy części nieruchomości 
zabudowanej budynkiem i budowlami 
stacji bazowej telefonii komórkowej BTS 
53181 Popielów przeznaczonej 
do wykorzystania na cele związane 
z funkcjonowaniem sieci 
telekomunikacyjnej telefonii komórkowej 
na okres oznaczony 10 lat 

 

71.  XXVII/192/2020 29.10.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy na 2020 rok 

 

72.  XXVII/193/2020 29.10.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany 
do wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Popielów 

 

73.  XXVII/194/2020 29.10.2020 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Popielowie 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 2964 



Raport o stanie Gminy Popielów za rok 2020 
 

54 
 

L.p. Numer Data Tytuł Uwagi 

74.  XXVII/195/2020 29.10.2020 w sprawie utworzenia placówki wsparcia 
dziennego w formie pracy podwórkowej 
realizowanej przez wychowawcę 

 

75.  XXVIII/196/202
0 

30.11.2020 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Popielów 
z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021 

 

76.  XXVIII/197/202
0 

30.11.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy na 2020 rok 

 

77.  XXVIII/198/202
0 

30.11.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Popielów 

 

78.  XXVIII/199/202
0 

30.11.2020 w sprawie przystąpienia do opracowania 
Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 
2021-2030 wraz z określeniem 
szczegółowego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu Strategii, w tym 
trybu konsultacji 

 

79.  XXVIII/200/202
0 

30.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości zabudowanej położonej 
w Karłowicach 

 

80.  XXVIII/201/202
0 

30.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z działką nr 269/55 
km. 2 obręb Karłowice, przy ulicy 
Słonecznej 10 w Karłowicach 

 

81.  XXVIII/202/202
0 

30.11.2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 
Aglomeracji Popielów - Karłowice 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 3541 

82.  XXVIII/203/202
0 

30.11.2020 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości oraz zwolnień 
z podatku od nieruchomości 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 3391 

83.  XXVIII/204/202
0 

30.11.2020 w sprawie utworzenia dwóch mieszkań 
chronionych, wspieranych dla dwóch 
osób niesamodzielnych: osób starszych 
lub/i osób z niepełnosprawnością oraz 
określenia zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w mieszkaniu 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 3392; 
Uchwała 
uchylona 
uchwałą Rady 
Gminy 
Nr XXX/215/202
1 z 28.01.2021 
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84.  XXIX/205/2020 18.12.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVII/190/2020 Rady Gminy Popielów 
z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji 
celowych z budżetu Gminy Popielów 
na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków położonych 
na obszarze Gminy Popielów 

Akt prawa 
miejscowego 
Dz. Urz. Woj. 
Op. 
poz. 3643 

85.  XXIX/206/2020 18.12.2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Popielów 

 

86.  XXIX/207/2020 18.12.2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Popielów na 2021 rok 

 

87.  XXIX/208/2020 18.12.2020 w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2021 rok 

 

88.  XXIX/209/2020 18.12.2020 w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

 

89.  XXIX/210/2020 18.12.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki 
w sprawie zasad finansowania w 2021 
roku opieki zapewnianej w żłobku 
dzieciom z terenu Gminy Popielów 

 

90.  XXIX/211/2020 18.12.2020 w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia 
aneksu do umowy partnerskiej zawartej 
dnia 22 lipca 2016 r. przez Gminę 
Popielów w ramach projektu pn. „Nie-
Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych 
oraz wspierających osoby 
niesamodzielne” 

Uchwała 
uchylona 
uchwałą Rady 
Gminy 
Nr XXX/214/202
1 z 28.01.2021 

91.  XXIX/212/2020 18.12.2020 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Gminy na 2021 rok 

 

92.  XXIX/213/2020 18.12.2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Gminy na 2021 rok 

 

 


