
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. 27 maja 2021 roku, zostały podjęte i wykonane niżej określone działania i czynności. 

W okresie międzysesyjnym przygotowane zostały projekty uchwał na dzisiejsze obrady 

sesji, a także zostały wydane 23 zarządzenia dotyczące: 

1. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, 

2. zmian w planie wydatków budżetu gminy, 

3. zmian do wieloletniej prognozy finansowej, 

4. przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy za 2020 rok, 

5. zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2020 rok Samorządowego Centrum 

Kultury, Turystyki i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, 

6. przedłożenia Raportu o stanie gminy za 2020 rok, 

7. przeznaczenia do użyczenia lokalu użytkowego, 

8. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, 

9. konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących regulaminu utrzymania czystości 

i porządku oraz dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, 

10. przeprowadzenia wyborów członków Rady Sołeckiej w Rybnej, 

11. powołania komisji przetargowej dla postępowania na przebudowę drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w Popielowie, 

12. powołania komisji do oceny inicjatywy społecznej. 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 32 zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

jeden wypis i wyrysy. 

Prowadzone są 3 postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej oraz 

10 postępowań w sprawach projektów wstępnego podziału nieruchomości. 

Podpisano umowy i zamówienia na: 

- utworzenie mieszkań wspomaganych/wspieranych, 

- dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Ogrodowej i Krótkiej 

w Rybnej, ul. Polnej w Lubieni oraz ul. Zielonej i Polnej w Starych Siołkowicach, 

- koszenie poboczy dróg gminnych. 



Ogłoszono przetargi i zapytania ofertowe na: 

- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Popielów 

pomiędzy  ul. Kraszewskiego a ul. Wolności, 

- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla inwestycji przebudowy ul. Klasztornej 

w Popielowie oraz przebudowy wozowni na Centrum Warsztatowe Wśród Pszczół. 

Prowadzony jest nadzór nad inwestycjami. Trwają przygotowania do remontów 

cząstkowych dróg gminnych, uzupełnienia znaków i progów zwalniających. 

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 programu „Czyste Powietrze” udzielono 16 konsultacji oraz uruchomiono 

w Urzędzie Gminy punkt konsultacyjno-informacyjny pomagający wypełnić dokumenty. 

Serdecznie zapraszam zainteresowanych! 

Podpisano umowę na organizację służby ratowniczej na kąpielisku w Nowych 

Siołkowicach. W tym sezonie nad bezpieczeństwem będzie czuwało trzech ratowników. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił 

nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest. Dotacja wynosi do 85%. Wnioski są przyjmowane w Urzędzie Gminy 

w Popielowie od 8 czerwca do 2 lipca (do godz. 14:00). Formularze wniosków można pobrać 

ze strony internetowej lub uzyskać w Urzędzie Gminy. Zachęcam do skorzystania z okazji 

na dofinansowanie! 

Przeprowadzono oględziny drzew zgłoszonych przez mieszkańców do wycinki. 

Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 na realizację 

projektu partnerskiego pn. „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu 

gospodarki odpadami”. Wartość całkowita projektu wynosi 528 677,00 zł, w tym kwota 

dofinasowania to 449 375,45 zł. 

Gmina Popielów otrzymała dofinansowanie w wysokości 350 000,00 zł ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę szatni dla LKS Karłowice wraz 

z zagospodarowaniem otoczenia. Zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia przyszłego 

roku. 



Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych 

przy ul. Wiejskiej w Nowych Siołkowicach” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych został ujęty na liście zadań rekomendowanych 

do dofinasowania. Wartość planowanego przedsięwzięcia 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 

Przeprowadzono przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej w Karłowicach 

z wynikiem pozytywnym. 

Wydałam 6 decyzji zatwierdzających podział działek w Popielowie i Karłowicach 

i  jedną decyzję w sprawie wygaszenia wcześniejszej decyzji dotyczącej podziału działek 

w Rybnej. 

Zawarłam 3 umowy dzierżawy na części działek z przeznaczeniem punkty 

gastronomiczne na kąpielisku. 

Prowadzona była bieżąca korespondencja w sprawach gospodarki nieruchomościami. 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

Od 31 maja szkoły podstawowe wróciły do nauczania tradycyjnego dla wszystkich klas 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13 dzieci z naszej gminy weźmie udział w koloniach organizowanych przez Kuratorium 

Oświaty. Wypoczynek zorganizowano w dniach od 6 do 15 lipca w Beskidach w miejscowości 

Milówka. 

Uczniowie klas IV-VIII od 2 września do 22 grudnia będą mogli uczestniczyć 

w dobrowolnych zajęciach wspomagających z wybranych przedmiotów obowiązkowych. 

Zajęcia mają na celu wsparcie uczniów i utrwalenie wiadomości po okresie nauki zdalnej. 

Dyrektorzy w porozumieniu z nauczycielami określą przedmioty w których będą prowadzone 

zajęcia. 

Przedszkola prowadzą zajęcia stacjonarne z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 2 decyzje w sprawie wymiaru podatku, 

- 17 decyzji w sprawie zmiany opodatkowania, 

- 3 decyzje o umorzeniu podatku w związku z trudną sytuacją wywołaną stanem epidemii, 

- 3 zaświadczenia w sprawach podatkowych, 



- 20 postanowień w sprawach podatkowych, 

- 14 wezwań w sprawach podatkowych, 

- 100 upomnień w sprawach podatkowych, 

- 155 czynności tzw. miękkiej egzekucji (w tym monity telefoniczne), 

- 4 pisma 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 439, w tym 365 aktywnych oraz 15 w formie spółek. 

W okresie od ostatniej sesji 1 przedsiębiorca zawiesił działalność oraz założono 5 firm. 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

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

- ogółem – 7862 mieszkańców, 

- w tym 4063 kobiet i 3799 mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 95 cudzoziemców – obywateli Ukrainy, Niemiec, 

Holandii, Rosji, Słowacji, Mołdawii i Tajlandii, z tego 11 osób posiada karty stałego pobytu. 

W omawianym okresie urodziło się pięcioro dzieci, zawarto sześć związków 

małżeńskich oraz zmarło 11 osób, w tym 5 z terenu gminy. 

Dokonano trzech transkrypcji aktu małżeństwa i jednej transkrypcji aktu zgonu, dwóch 

uzupełnień aktów stanu cywilnego, trzech uzupełnień i jednego sprostowania aktu. 

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich zostało przyjętych 50 wniosków  

o wyrobienie dowodu osobistego i wydano 38 dowodów osobistych. 

Dokonano sześciu zameldowań na pobyt stały, dziwięciu przemeldowań w obrębie 

gminy, dwóch zameldowań na pobyt czasowy, czternastu zameldowań cudzoziemców 

na pobyt czasowy, sześciu wymeldowań z pobytu stałego oraz przyjęto trzy zgłoszenia wyjazdu 

za granicę. 

Wydano 17 zaświadczeń. Czterokrotnie udostępniono dane z Rejestru Mieszkańców 

i PESEL. Przesłano 5 zawiadomień do szkół lub innych instytucji. Dokonano 33 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. Od 23 czerwca rachmistrzowie rozpoczęli wywiady przeprowadzane osobiście.  



Mieszkańcy Kurzni i Starych Kolni mogli dokonać spisu w mobilnym punkcie 

spisowym w świetlicach wiejskich. Mobilny punkt spisowy będzie dostępny dla mieszkańców 

Starych Siołkowic 26 czerwca (sobota) i Nowych Siołkowic na terenie kąpieliska 27 czerwca 

(niedziela) podczas festynów. Bliższe informacje o spisie można uzyskać na infolinii oraz 

w naszym urzędzie. 

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 

Centrum Kultury kontynuują dotychczasowe projekty internetowe oraz zajęcia 

stacjonarne z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń. 

W ramach polsko-czeskiego projektu partnerskiego „U nas wszystko gra. Muzyka 

ponad granicami” zakupiono fortepian cyfrowy, odbyły się warsztaty fortepianowe oraz 

uroczysty koncert. 

Zespół taneczny Euforia zdobył 4 złote medale podczas w Ogólnopolskiego Festiwalu 

Tańca Online Mistrzostw Polski Mażoretek. Serdecznie gratuluję zawodniczkom, instruktorom 

i rodzicom! 

30 maja przy Centrum Kultury zorganizowano Dzień Dziecka z licznymi atrakcjami. 

Tego samego dnia miał miejsce happenig „Pocztówka dobrych myśli” oraz podsumowanie 

projektu „Daleko – Blisko” współfinansowanego w ramach programu Narodowego Centrum 

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

Opolskiego. 

18 czerwca miał miejsce koncert „Powitanie lata” z udziałem uczestników sekcji i grup 

działających przy Centrum. 

Sekcja turystyczna Wandrusie zorganizowała 3 rajdy rowerowe, w tym rajd 

do Zgorzelca, oraz spływ kajakowy. 

Wznowiono działalność stacjonarną klubu Senior Caffe w Popielowie, Lubieni, 

Kaniowie, Karłowicach, Stobrawie i w Kurzniach. 

Centrum Kultury przygotowuje wakacyjne atrakcje dla najmłodszych, w tym 

warsztaty artystyczne, rękodzielnicze, zabawy plenerowe, rekreacyjne i sportowe oraz 

wycieczki. 



Przygotowano kompleksową ofertę urodzinową dla dzieci. 

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

Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła nowości wydawnicze oraz kontynuowano 

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

Zorganizowano w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki spotkanie autorskie 

z Magdaleną Majcher. 

DZIAŁANIA W SOŁECTWACH 

W ramach funduszu sołeckiego:  

Zamontowano urządzenia na placach zabaw Stobrawie, Nowych Siołkowicach i Kurzniach 

oraz siłownię zewnętrzną w Stobrawie. 

Zorganizowano dzień dziecka w Rybnej i Stobrawie oraz festyny rodzinne w Kurzniach 

i Starych Kolniach W Starych Siołkowicach zorganizowano tradycyjne Marzanki.  

Zakupiono sprzęt dla OSP Karłowice oraz odkurzacz zewnętrzny w Kaniowie. 

Prowadzone są prace na placu zabaw w Karłowicach oraz wykonanie ławek w Rybnej. 

W Karłowicach zorganizowano noc świętojańską. W Kuźnicy Katowskiej trwa realizacja 

projektu w ramach LGD Stobrawski Zielony Szlak. 

13 czerwca w Kaniowie gościł Marszałek Województwa Pan Andrzej Buła i liczni goście 

w ramach akcji Opolskie na rowery. 

21 czerwca w Rybnej dokonano wyboru członków Rady Sołeckiej oraz zmiany zadań w ramach 

funduszu sołeckiego. 

W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH 

Zapraszam do udziału w festynie rodzinnym w Starych Siołkowicach w najbliższą 

sobotę (26 czerwca) oraz zapraszam na powitanie lata na naszym kąpielisku w Nowych 

Siołkowicach w niedzielę (27 czerwca). Obydwie imprezy zostały przygotowane 

we współpracy polsko-czeskiej w ramach Euroregionu Pradziad. 

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

w formie zdalnej lub osobistej: 

28 maja wzięłam udział w Dniu Strażaka w Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, 

w dniach 30-31 maja uczestniczyłam w posiedzeniu zarządu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju 

Wsi, 

1 czerwca uczestniczyłam w Dniu Dziecka w Rybnej, 



7 czerwca w Nadleśnictwie Turawa wzięłam udział w spotkaniu dotyczącym oznakowań tras 

rowerowych w ramach projektu „Stobrawska Wstęga”, 

13 czerwca wzięłam udział w akcji Opolskie na rowery, 

16 czerwca wzięłam udział w walnym zebraniu sekcji polskiej Euroregionu Pradziad, 

18 czerwca spotkałam się online w ramach programu Sieci Najciekawszych Wsi, 

20 czerwca uczestniczyłam w festynach rodzinnych w Starych Kolniach i Kurzniach oraz 

turnieju karate w Popielowie, 

21 czerwca spotkałam się z mieszkańcami Rybnej podczas spotkania wiejskiego. 
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