
WYSOKA RADO!  SZANOWNI PAŃSTWO! 

 

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o pracy Wójta Gminy oraz podległego urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym. 

Uprzejmie informuję, że w okresie od czasu ostatniej zwyczajnej sesji Rady Gminy,  

tj. 1 kwietnia 2021 roku, zostały podjęte i wykonane niżej określone działania i czynności. 

 

W okresie międzysesyjnym przygotowane zostały projekty uchwał na dzisiejsze obrady 

sesji, a także zostało wydanych 8 zarządzeń dotyczących: 

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

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

3. ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy dwóch nieruchomości niezabudowanych 

w Stobrawie, 

4. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

5. powołania komisji przetargowej do postepowania na zadanie przebudowy ul. Pokojskiej 

w Lubieni. 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 4 wypisy i wyrysy oraz 14 zaświadczeń z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

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

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

W sprawach projektów wstępnego podziału nieruchomości wydano 12 postanowień 

i prowadzone jest 15 postępowań. 

Podpisano umowę na zadanie: 

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Utworzenie 

i wyposażenie placówki „Senior+” - Klubu Senior+ w miejscowości Lubienia. 

Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Pokojskiej w Lubieni. 

Skierowano zapytania ofertowe na: 

- remonty cząstkowe dróg gminnych, 

- adaptację budynku stajni i wozowni w Karłowicach na centrum edukacyjne w ramach 

projektu „Stobrawska Wstęga – Ostoja Bioróżnorodności”, 

- wykonanie dokumentacji przebudowy budynku Centrum Kultury w Popielowie. 



 

Trwają przygotowania do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów na przebudowę 

ul. Klasztornej w Popielowie i ul. Kościelnej w Karłowicach. W przygotowaniu są również 

postępowania na dokumentację projektowo-kosztorysową tych ulic oraz na wykonanie filmu 

edukacyjnego w ramach projektu „Stobrawska Wstęga – Ostoja Bioróżnorodności”. 

 

Prowadzony jest nadzór nad inwestycjami: budynkiem ekspozycji rybackiej 

na kąpielisku, remontem domu kultury w Karłowicach,  remontem kościoła w Kurzniach, 

ścieżkami rowerowymi, budowy PSZOK oraz klubem seniora, a także nad przygotowaniem 

dokumentacji projektowej. 

Prowadzona jest bieżąca korespondencja w sprawie dróg, oświetlenia ulicznego, 

planowania przestrzennego, remontów oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. 

 

W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA, PROGRAMÓW 

POMOCOWYCH 

Złożono wnioski na sterylizację 2 psów i 18 kotów oraz zaczipowano 2 psy. 

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

 

Gmina Popielów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

na realizację dwóch zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Pokojskiej w miejscowości 

Lubienia” o wartości 1 343 655,26 zł i „Przebudowa drogi gminnej – ul. Kościelnej 

w miejscowości Karłowice” o wartości 326 768,40 zł. Wysokość dofinansowania tych 

inwestycji wynosić będzie 70% kwoty wydatków. 

Trzeci z projektów, ul. Polna w Nowych Siołkowicach znajduje się na bardzo wysokim, 

siódmym miejscu listy rezerwowej. 

 

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na 2021 rok, 

Gmina Popielów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa wyniesionego 

przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Nowych Siołkowicach”. Inwestycja obejmuje 

uspokojenie ruchu poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej, 

budowę obustronnych chodników stanowiących dojścia do przejścia dla pieszych na długości 

obejmującej obszar oddziaływania przejścia i jego odpowiednie oświetlenie. Całkowity 

planowany koszt zadania wynosi 113 292,27 zł. 



 

 

Prowadzona jest bieżąca korespondencja w sprawach rolnictwa, ochrony środowiska, 

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

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Nadałam numer porządkowy budynku w Popielów. 

Ogłosiłam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Leśnej 

w Karłowicach. 

Podpisałam umowę dzierżawy części działki w Starych Siołkowicach. 

Wydałam 2 decyzje zatwierdzające podział działek w Popielowie. 

Podpisałam umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Karłowicach. 

Prowadzona była bieżąca korespondencja w sprawach gospodarki nieruchomościami. 

 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

Szkoły i przedszkola opracowały arkusze organizacyjne na rok szkolny 2021/2022, 

które do 21 kwietnia zostały przesłane do nadzoru Opolskiego Kuratora Oświaty. Wszystkie 

arkusze zostały zaopiniowane pozytywnie. 

W okresie międzysesyjnym do 18 kwietnia prowadzono naukę zdalną we wszystkich 

szkołach i przedszkolach. Od 19 kwietnia przywrócono pracę stacjonarna przedszkoli w reżimie 

sanitarnym. 

Od 19 kwietnia została przywrócona możliwość organizacji zajęć sportowych 

na świeżym powietrzu. 

W dalszym ciągu nauka zdalna odbywa się we wszystkich klasach szkół podstawowych 

na zasadach określonych w rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja. Centralna 

Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny 

przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów, 

których znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków 

bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń, a także 

dodatkowe procedury bezpieczeństwa. 

 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 



- 4 decyzje w sprawie wymiaru podatku, 

- 6 decyzji w sprawie zmiany opodatkowania, 

- 2 decyzje w sprawie umorzenia podatku, 

- 2 zaświadczenia w sprawach podatkowych, 

- 12 postanowień w sprawach podatkowych, 

-11 pism w ramach korespondencji z sądami, urzędem skarbowym, komornikami i innymi 

instytucjami. 

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W przeddzień składania niniejszej informacji, zgodnie z Centralną Ewidencją  

i Informacją o Działalności Gospodarczej, w naszej gminie jest zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w liczbie 438, w tym 366 aktywnych oraz 15 w formie spółek. 

W okresie od ostatniej sesji 1 przedsiębiorca zakończył działalność oraz 3 podmioty 

zawiesiły działalność. 

 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 27 kwietnia 2021 r.): 

- ogółem – 7864 mieszkańców, 

- w tym 4058 kobiet i 3806 mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 92 cudzoziemców – obywateli Ukrainy, Niemiec, 

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

W omawianym okresie urodziło się pięcioro dzieci, zawarto cztery związki małżeńskie, 

zmarło 15 osób, w tym 9 z terenu gminy. Dokonano pięciu uzupełnień aktów stanu cywilnego. 

Dokonano siedmiu transkrypcji aktu urodzenia, ośmiu uzupełnień aktów stanu 

cywilnego oraz 5 sprostowań w aktach. 

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich zostało przyjętych 25 wniosków  

o wyrobienie dowodu osobistego i wydano 31 dowodów osobistych. 

Dokonano migracji 20 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz 

złożono 32 zlecenia na migrację aktu. 

Dokonano dziesięciu zameldowań na pobyt stały, pięciu przemeldowań w obrębie 

gminy, trzech zameldowań na pobyt czasowy, piętnastu zameldowań cudzoziemców na pobyt 

czasowy, sześciu wymeldowań z pobytu stałego oraz przyjęto jedno zgłoszenie wyjazdu 

za granicę. 



Wydano 35 zaświadczeń. Trzykrotnie udostępniono dane z Rejestru Mieszkańców 

i PESEL. Przesłano 3 zawiadomienia do szkół lub innych instytucji. Dokonano 21 potwierdzeń 

profilu zaufanego. 

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w formie 

samospisu internetowego. Osoby, które nie mogą się samodzielnie spisać będą spisywane przez 

rachmistrzów od 4 maja. Bliższe informacje o spisie można uzyskać na infolinii oraz 

w Urzędzie Gminy. 

 

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Kontynuowano dotychczasowe działania związane ze stanem epidemii COVID-19 

w porozumieniu z GOPS oraz innymi służbami. 

Prowadzona jest koordynacja i organizacja działań w ramach Narodowego Programu 

Szczepień. 

 

W ZAKRESIE KULTURY 

W okresie międzysesyjnym Centrum Kultury oraz Biblioteka prowadziły działalność 

zespołów i sekcji w internecie oraz kontynuowały projekty kulturalne i edukacyjne 

na Facebooku i YouTube oraz prowadziły indywidualne zajęcia muzyczne. Są prowadzone 

zajęcia z zumby i treningi online. Kontynuowane były zajęcia kreatywne w ramach Senior 

Caffe w formie zdalnej oraz podtrzymywane są kontakty i pomoc dla seniorów, którzy wyrazili 

taką potrzebę i chęć. 

Zrealizowano projekt „Las w słoiku” współfinansowany ze środków Lokalnej Grupy 

Działania „Stobrawski Zielony Szlak”. Przeprowadzono zdalne warsztaty 

dla zainteresowanych z Gminy Popielów i Gminy Murów, w tym dla przedszkolaków 

i seniorów. Łącznie wzięło udział 75 osób. 

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą ozdobę wielkanocną. Wpłynęło 27 różnorodnych 

prac. Przyznano 10 nagród. Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję. 

Grupa wolontariatu „PomagaMY” podsumowała akcję charytatywną „Paka 

dla zwierzaka”. Zebrano m.in. 120 kg karmy dla zwierząt dla brzeskiego schroniska. 

Centrum Kultury zakończyło zmiany związane z komunikacją wizualną. Uruchomiona 

została nowa strona internetowa oraz zaprezentowano nowe logo. 

Zespół taneczny Euforia wziął udział w kolejnych konkursach tanecznych online i zajął 

wysokie miejsca. Wszystkim medalistom serdecznie gratuluję! 



Trwają przygotowania do projektu „Strzyga wraca pod strzechy”, który ruszy już 4 maja 

i będzie realizowany do końca maja. W programie m.in. warsztaty przyrodnicze 

dla przedszkolaków z Popielowa, Kup i Murowa, stworzenie muralu w Popielowie oraz 

rozwieszenie 15 budek lęgowych dla sów płomykówek na terenie gminy Popielów i gminy 

Dobrzeń Wielki. 

Ruszyły przygotowania do projektu „Daleko – blisko” w ramach programu EDUKO. 

Będą to warsztaty na świeżym powietrzu dla dzieci starszych oraz rodziców i nauczycieli. 

Podsumowaniem projektu będzie impreza plenerowa „Pocztówka dobrych myśli”. 

Zachęcam do zaglądania na stronę Centrum i do udziału w projektach. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej zakończono inwentaryzację zbiorów bibliotecznych, 

po raz pierwszy z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

 

 

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

w formie zdalnej lub osobistej: 

1 i 15 kwietnia spotkałam się z panem marszałkiem Szymonem Ogłazą, członkiem Zarządu 

Województwa, 

21 kwietnia wzięłam udział w konsultacjach dotyczących strategii województwa, 

22 kwietnia uczestniczyłam w walnym zebraniu Związku Gmin Wiejskich. 

 

Popielów 2021-04-28 

WÓJT GMINY 

 

SYBILLA STELMACH 


