
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. 29 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 18 zarządzeń dotyczących: 

1. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, 

2. zmian w planie wydatków budżetu gminy, 

3. zmian do wieloletniej prognozy finansowej, 

4. przeznaczenia do użyczenia działki dla Wód Polskich oraz lokalu dla dzielnicowych 

Policji, 

5. przeznaczenia do sprzedaży działki w Popielowie, 

6. powołania komisji przetargowych do postepowania do zadań: przebudowa ul. Klasztornej 

w Popielowie, adaptacja budynku wozowni i stajni w Karłowicach, przebudowa 

ul. Kościelnej w Karłowicach, sprzedaż działki w Popielowie, 

7. udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa: „RAZEM” na realizację 

zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 

8. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia jej regulaminu, 

9. zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

10. powołania Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 12 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wykonano 7 uzgodnienia w zakresie zjazdów i infrastruktury w pasie dróg gminnych. 

W sprawach projektów wstępnego podziału nieruchomości wydano 6 postanowień 

i prowadzone jest 8 postępowań. 

Podpisano umowy i zamówienia na: 

- wykonanie filmu edukacyjno-promocyjnego w ramach zadania pn. „Utworzenie 

Centrum Warsztatowego Wśród Pszczół w Karłowicach i jego wyposażenie”, 

- koszenie trawy i chwastów przy ścieżkach pieszo-rowerowych wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 457 na odcinku Popielów – Chróścice, 

- cząstkowe remonty dróg gminnych. 



Ogłoszono przetargi na: 

- przebudowę ul. Pokojskiej w Lubieni, ul. Klasztornej w Popielowie oraz ul. Kościelnej 

w Karłowicach, 

- adaptację budynku wozowni i stajni w celu utworzenia Centrum Warsztatowego 

Wśród Pszczół w Karłowicach. 

 

Prowadzony jest nadzór nad inwestycjami: budynkiem ekspozycji rybackiej 

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

ścieżkami rowerowymi oraz PSZOK. 

Prowadzona jest bieżąca korespondencja w sprawie dróg, oświetlenia ulicznego, 

planowania przestrzennego, remontów oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. 

 

W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ 

PROGRAMÓW POMOCOWYCH 

Złożono wnioski na sterylizację 5 psów i 17 kotów oraz zaczipowano 5 psów. 

W ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” podpisano aneks o utworzenie 

punktu konsultacyjno- informacyjnego w gminie Popielów, który jest czynny w godzinach: 

Poniedziałek 13-17, Środa 12-15, Piątek 7-10. 

W dniu 02.06.2021 o godz. 16 00 w Samorządowym Centrum Kultury w Popielowie 

zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne o zasadach dofinansowania w ramach 

Programu „Czyste Powietrze”. Serdecznie zapraszam zainteresowanych! 

 

Podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację 

zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Klasztornej w miejscowości Popielów”. 

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 436 529,40 zł, z tego przyznana kwota 

pomocy to 277 763,00 zł (63,63%). 

 

Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził „Listę wniosków pozytywnie 

zweryfikowanych o dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych ze środków budżetu Województwa Opolskiego”. Wśród zatwierdzonych projektów 

znalazła się realizacja zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w obrębie Popielów pomiędzy ul. Kraszewskiego a ul. Wolności”. Całkowita planowana 

wartość inwestycji wynosi 888 151,78 zł, z tego kwota dofinasowania to 366 740,00 zł. 

 



Prowadzona jest bieżąca korespondencja w sprawach rolnictwa, ochrony środowiska, 

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

Przygotowano i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 

niezbędne dokumenty w celu podpisania umowy o dofinasowanie w ramach RPO WO 2014-

2020 na realizację projektu partnerskiego pn. „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy 

Popielów z zakresu gospodarki odpadami”. 

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Ogłosiłam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Akacjowej 

w Popielowie. 

Wydałam 1 decyzję zatwierdzającą podział działek w Popielowie oraz 2 decyzje 

w sprawie wygaszenia wcześniejszych decyzji zatwierdzających projekty podziału działek 

w Rybnej. 

Powołałam Społeczną Komisję Mieszkaniową i nadałam jej regulamin. 

Prowadzona była bieżąca korespondencja w sprawach gospodarki nieruchomościami. 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

Do 16 maja szkoły podstawowe prowadziły nauczanie zdalne dla klas IV-VIII,  

zaś od 17 maja prowadzone jest nauczanie hybrydowe czyli połowa uczniów znajduje się 

w klasie, a druga połowa nadal uczy się zdalnie. 

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

na zasadach określonych w rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzany od 25 do 27 maja z zastosowaniem 

szczególnych zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Do egzaminu przystąpiło 19 uczniów 

w Popielowie, 20 uczniów w Starych Siołkowicach i 15 uczniów w Karłowicach. 

Przedszkola prowadzą zajęcia stacjonarne z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 5 decyzji w sprawie wymiaru podatku, 

- 23 decyzje w sprawie zmiany opodatkowania, 

- 1 decyzję odmowną w sprawie zmiany podatku, 

- 9 zaświadczeń w sprawach podatkowych, 

- 29 postanowień w sprawach podatkowych, 



- 9 wezwań w sprawach podatkowych, 

- 2 upomnienia w sprawach podatkowych, 

- 8 czynności tzw. miękkiej egzekucji, 

-7 pism w ramach korespondencji z sądami, urzędem skarbowym, komornikami i innymi 

instytucjami. 

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W przeddzień składania niniejszej informacji, zgodnie z Centralną Ewidencją  

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

gospodarczych w liczbie 437, w tym 365 aktywnych oraz 15 w formie spółek. 

W okresie od ostatniej sesji 1 przedsiębiorca zakończył działalność, 1 podmiot zawiesił 

działalność oraz założono 2 firmy. 

 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 26 maja 2021 r.): 

- ogółem – 7861 mieszkańców, 

- w tym 4062 kobiet i 3799 mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 88 cudzoziemców – obywateli Ukrainy, Niemiec, 

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

W omawianym okresie urodziło się troje dzieci oraz zmarło 17 osób, w tym 7 z terenu 

gminy. Dokonano pięciu uzupełnień aktów stanu cywilnego. 

Dokonano dwóch transkrypcji aktu urodzenia, dwóch uzupełnień aktów stanu 

cywilnego, jednego sprostowania w aktach oraz jednej zmiany nazwiska. 

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich zostało przyjętych 38 wniosków  

o wyrobienie dowodu osobistego i wydano 24 dowody osobiste. 

Dokonano migracji 30 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz 

złożono 23 zlecenia na migrację aktu. 

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

dziewięciu zameldowań na pobyt czasowy, dwóch zameldowań cudzoziemców na pobyt 

czasowy, dziesięciu wymeldowań z pobytu stałego oraz przyjęto dwa zgłoszenia wyjazdu 

za granicę. 

Wydano 15 zaświadczeń. Dziewięciokrotnie udostępniono dane z Rejestru 

Mieszkańców i PESEL. Przesłano 11 zawiadomień do szkół lub innych instytucji. Dokonano 

25 potwierdzeń profilu zaufanego. 



Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w formie samospisu 

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

rachmistrzów wyłącznie drogą wywiadu telefonicznego.  

24 maja mieszkańcy Lubieni mogli dokonać spisu w mobilnym punkcie spisowym 

w świetlicy wiejskiej. Planowane jest użycie mobilnego punktu spisu o dalszych 

miejscowościach. O szczegółach i terminach będziemy informować. 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 indywidualne zajęcia muzyczne. Są prowadzone zajęcia 

z zumby i treningi online. Podtrzymywane są kontakty i pomoc dla seniorów, którzy wyrazili 

taką potrzebę i chęć. 

Wznowione zostały stacjonarne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych: Zumba dla 

dzieci i dorosłych, Euforia dla grup, Grupy Teatralne, sekcja plastyczna w Starych 

Siołkowicach, Popielowie i Lubieni, Studio Piosenki dla grup, Joga dla dorosłych. 

Sekcja turystyczna „Popielowskie Wandrusie” rozpoczęła sezon wycieczek 

rowerowych. 

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

miejsca, a także formie tradycyjnej na festiwalu w Knurowie. Wszystkim medalistom 

serdecznie gratuluję! 

Realizowany jest projekt „Daleko – Blisko” dofinansowany ze środków Ministerstwa 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 

EDUKO „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” oraz z budżetu Województwa Opolskiego. 

Projekt skierowany do młodzieży, nauczycieli i rodziców. Odbyły się: warsztaty 

psychologiczne dla rodziców oraz nauczycieli, spotkanie integracyjne przeprowadzone przez 



animatora, wyjazd do kina Meduza i warsztaty filmowo-animacyjne oraz dwudniowe warsztaty 

teatralne i plastyczne. 

W ramach projektu odbędzie się jeszcze: 

- happening na ulicach Popielowa i Starych Siołkowic „Pocztówka dobrych myśli”, 

- podsumowanie projektu połączone z ewaluacją. 

Trwa realizacja projektu „Strzyga wraca pod strzechy”. Odbyły się warsztaty 

przyrodnicze dla przedszkolaków z Popielowa, Kup i Murowa. Trwa tworzenie muralu „Las 

w czterech porach roku” w przedszkolu w Popielowie. 

Rozpoczyna się realizacja warsztatów muzycznych we współpracy z partnerami 

z Czech w ramach projektu „Muzyka ponad granicami”, dofinansowanego ze środków 

europejskich w ramach Euroregionu Pradziad. 

Centrum Kultury przygotowuje atrakcje dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. 

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

 

Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła nowości wydawnicze oraz przeprowadziła 

zajęcia „Pierwsze kroki w bibliotece” dla przedszkolaków z Popielowa. 

Trwają przygotowania do przywrócenia czytelnikom wolnego dostępu do półek 

bibliotecznych z zachowaniem zasad sanitarnych, co planowane jest w czerwcu. 

 

DZIAŁANIA W SOŁECTWACH 

W ramach funduszu sołeckiego:  

W Kuźnicy Katowskiej zamontowano 5 ławek na placu zabaw i obok kapliczki oraz 

uporządkowano teren. 

W Starych Siołkowicach wykonano prace związane z pielęgnacją krzewów i poprawą estetyki 

na placu komunalnym przy ul. Klapacz. 

W Kurzniach zakupiono i posadzono kwiaty na rabatach. 

W Rybnej i Stobrawie przygotowano niespodzianki na Dzień Dziecka. 

 

W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH 

Rozpoczęto realizację projektów partnerskich we współpracy polsko-czeskiej w ramach 

Euroregionu Pradziad: 

- „Kultura ponad granicami”, 

- „Kuchnia ponad granicami”. 



Startują również działania w dwóch projektach dofinansowanych przez Lokalną Grupę 

Działania „Stobrawski Zielony Szlak”: 

- Razem dla środowiska, 

- Integracja przez EkoEdukację. 

Zapraszam na pierwsze warsztaty i zajęcia już w najbliższy weekend oraz zachęcam 

do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych, gdzie będą pojawiać się 

dalsze informacje. 

 

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

w formie zdalnej lub osobistej: 

30 kwietnia wzięłam udział w konsultacjach tras rowerowych w ramach projektu partnerskiego 

„Stobrawska wstęga – Ostoja bioróżnorodności”, 

2 maja uczestniczyłam wspólnie z panem Szymonem Ogłazą, Członkiem Zarządu 

Województwa i panem posłem Ryszardem Wilczyńskim w uroczystościach Setnej Rocznicy 

Trzeciego Powstanie Śląskiego w Popielowie i Starych Siołkowicach, 

12 maja uczestniczyłam w konsultacjach online dotyczących budowy ścieżek rowerowych 

w ramach projektu „Opolskie na rowery”, 

13 maja spotkałam się z przedstawicielami spółki PROWOD, 

24 maja wzięłam udział w konferencji poświęconej Narodowemu Spisowi Powszechnemu. 

 

Popielów 2021-05-26 
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