
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. 24 czerwca 2021 roku, zostały podjęte i wykonane niżej określone działania i czynności. 

W okresie międzysesyjnym przygotowane zostały projekty uchwał na dzisiejsze obrady 

sesji nadzwyczajnej 30 lipca oraz dzisiejszej sesji zwyczajnej, a także zostało wydanych 

20 zarządzeń dotyczących: 

1. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, 

2. zmian do wieloletniej prognozy finansowej, 

3. zmian w planie wydatków budżetu gminy, 

4. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola w Karłowicach, 

5. przeznaczenia do sprzedaży działki w Popielowie, 

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

7. przeznaczenia do sprzedaży najemcy budynku w Karłowicach, 

8. konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie regulaminu udzielania dotacji 

na wymianę pieców oraz zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości, 

9. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, 

10. powołania komisji przetargowych do postepowania do zadań: dowóz dzieci do szkół 

w roku szkolnym 2021/2022, utworzenie Klubu Senior Plus w Lubieni oraz budowę 

ścieżek pieszo-rowerowych. 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 32 zaświadczenia oraz 7 wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Wykonano 9 uzgodnień w zakresie zjazdów i infrastruktury w pasie dróg gminnych oraz 

jedną decyzję środowiskową. Przeprowadzono konsultacje z PKP w sprawie przejazdów 

kolejowych na terenie gminy. 

W sprawach projektów wstępnego podziału nieruchomości wydano 10 postanowień. 

Podpisano umowy i zamówienia na: 

- przebudowę dróg gminnych – ul. Klasztornej w Popielowie, ul. Pokojskiej w Lubieni 

i ul. Kościelnej w Karłowicach, 

- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Popielów pomiędzy 

ul. Kraszewskiego a ul. Wolności, 



- adaptację wozowni i stajni w celu utworzenia Centrum Warsztatowego Wśród Pszczół 

w Karłowicach, 

- pełnienie obowiązków nadzoru inwestycyjnego dla wyżej wymienionych zadań, 

- zakup znaków drogowych, 

- remont jadalni w przedszkolu w Starych Siołkowicach, 

- naprawę kabla i przyłącza na kąpielisku w Nowych Siołkowicach, 

- cząstkowe remonty dróg gminnych. 

Ogłoszono przetargi na zadania: 

- Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 

2021/2022, 

- Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Lubienia, przy ulicy 

Wiejskiej 38 (roboty budowlane) – pierwsze postępowanie unieważniono, ogłoszono drugie 

postępowanie, 

- Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" 

– etap II – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 457 na odcinku Popielów – Stare Kolnie oraz budowa parkingu Bike & Ride w Popielowie 

(roboty budowlane). 

Przygotowano wnioski na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

dla ul. Mickiewicza w Kaniowie, ul. Błonie w Starych Siołkowicach i ul. Lubieńskiej 

w Popielowie. 

Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Szatnia Karłowice LKS”. 

Przygotowywana jest dokumentacja na przebudowę dróg – ul. Rolniczej w Rybnej, 

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

Uzgodniono dokumentację dla sieci gazowej w Starych Siołkowicach, budowy ronda 

w Popielowie i ścieżek rowerowych. 

Przeprowadzono przeglądy placów zabaw oraz innych obiektów gminnych. 

Prowadzony był nadzór nad inwestycjami: budynkiem ekspozycji rybackiej 

na kąpielisku, budową mieszkań wspomaganych w Popielowie, remontem domu kultury 

w Karłowicach, remontem kościoła w Kurzniach, budową ścieżek rowerowych 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 

W ramach opieki nad zwierzętami prowadzone były zabiegi sterylizacji i czipowania. 

Zachęcam do skorzystania z tegorocznej puli środków na ten cel. 

Kontynuowany jest program „Czyste Powietrze” w ramach którego udzielono 47 porad. 

13 sierpnia ogłoszono nabór wniosków na usuwanie folii i innych odpadów rolniczych 

z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nabór trwa do 31 sierpnia. 

14 lipca został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek 

o dotację sfinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych w 2021 r. u 14 mieszkańców naszej 

gminy. 

Prowadzona jest bieżąca korespondencja w sprawach rolnictwa, ochrony środowiska, 

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

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Ogłosiłam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Popielowie przy 

ul. Brzeskiej i ul. Akacjowej. 

Wydałam 10 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, w tym 4 w Popielowie, 

5 w Starych Siołkowicach i jedną w Kurzniach. 

Została przygotowana niezbędna dokumentacja i podpisana umowa dzierżawy działki 

na cele rolne w Popielowie. 

Prowadzona była bieżąca korespondencja w sprawach gospodarki nieruchomościami. 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

W dniach od 5 do 15 lipca trzynaścioro dzieci wzięło udział w bezpłatnych koloniach 

zorganizowanych w Milówce przez Kuratorium Oświaty. 

Rozstrzygnięto przetarg na dowozy dzieci w roku szkolnym 2021/2022. Do szkół 

i przedszkoli będzie dojeżdżać ok. 266 uczniów. 

Wyłoniono przewoźników dowożących dzieci do szkół specjalnych w Opolu i Brzegu. 

Gmina otrzymała dotację celową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 

w wysokości 80 701,49 zł. Środki zostały podzielone pomiędzy szkoły zgodnie ze złożonymi 

zapotrzebowaniem. 

Przedszkola prowadziły zajęcia stacjonarne z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 7 decyzji w sprawie wymiaru podatku, 



- 34 decyzje w sprawie zmiany opodatkowania, 

- 2 decyzje określające, 

- 8 zaświadczeń w sprawach podatkowych, 

- 18 postanowień w sprawach podatkowych, 

- 36 wezwań w sprawach podatkowych, 

- 32 upomnienia w sprawach podatkowych, 

- 4 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 czterysta 

trzydzieści dziewięć podmiotów gospodarczych, w tym 359 aktywnych oraz 15 w formie 

spółek. 

W okresie od ostatniej sesji zwyczajnej 2 przedsiębiorców zakończyło działalność, 

5 podmiotów zawiesiło działalność oraz założono 2 firmy. 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 25 sierpnia 2021 r.): 

- ogółem – 7846 mieszkańców, 

- w tym 4056 kobiet i 3790 mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 79 cudzoziemców – obywateli Ukrainy, Niemiec, 

Holandii, Rosji, Słowacji, Mołdawii i Tajlandii, z tego 13 osób posiada karty stałego pobytu. 

W omawianym okresie urodziło się trzynaścioro dzieci, zawarto 21 związków 

małżeńskich oraz zmarło 25 osób, w tym 16 z terenu gminy. Dokonano pięciu uzupełnień aktów 

stanu cywilnego. 

Dokonano sześciu transkrypcji aktu urodzenia, trzech transkrypcji aktu małżeństwa, 

sześciu uzupełnień aktów stanu cywilnego oraz jednego sprostowania w aktach. 

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich zostały przyjęte 162 wnioski  

o wyrobienie dowodu osobistego i wydano 152 dowody osobiste. 

Dokonano migracji 34 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz 

złożono 63 zlecenia na migrację aktu. 

Dokonano trzydziestu pięciu zameldowań na pobyt stały, osiemnastu przemeldowań 

w obrębie gminy, piętnastu zameldowań na pobyt czasowy, dwunastu zameldowań 



cudzoziemców na pobyt czasowy, sześciu wymeldowań z pobytu stałego oraz przyjęto sześć 

zgłoszeń wyjazdu za granicę. 

Wydano 33 zaświadczenia. Dziewięciokrotnie udostępniono dane z Rejestru 

Mieszkańców i PESEL. Przesłano 17 zawiadomień do szkół lub innych instytucji. Dokonano 

107 potwierdzeń profilu zaufanego. 

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w formie samospisu 

internetowego. Od dnia 23 czerwca 2021 r. rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady 

bezpośrednie.  

25 sierpnia mieszkańcy Nowych Siołkowic mogli dokonać spisu w mobilnym punkcie 

spisowym na kąpielisku. 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 była koordynacja i organizacja działań w ramach Narodowego Programu 

Szczepień, w szczególności we współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, którym 

dziękuję za wysiłek. 

W ZAKRESIE KULTURY 

W okresie międzysesyjnym Centrum Kultury oraz Biblioteka prowadziły działalność 

stacjonarną i brały udział w realizacji licznych projektów. 

W domu kultury w Karłowicach wznowiono działalność po remoncie programem 

artystycznym grup teatralnych „Zero Stresu” i „Złota Gęś” oraz zespołu „Lira”. 

Współorganizowano „Świętojańską Biesiadę” przy zamku w Karłowicach oraz 

rozpoczęcie lata na kąpielisku w Nowych Siołkowicach. 

W lipcu i sierpniu zorganizowano atrakcyjne zajęcia wakacyjne „Kolorowe Lato” 

z warsztatami i zajęciami artystycznymi, sportowymi, tanecznymi, plastycznymi i teatralnymi 

we wszystkich sołectwach. Dzieci wzięły udział w wycieczce do Opola, spotkały się 

ze strażakami z OSP Karłowice i OSP Popielów, policjantami, przyrodnikami 

ze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz płetwonurkiem. W zajęciach wzięło udział 

dwieście pięćdziesiąt dwoje dzieci. 

W Stobrawie zorganizowano bezpłatne warsztaty tańca. 

Prowadzone były spotkania Senior Caffe w Kurzniach, Karłowicach i Stobrawie. 

Współorganizowano warsztaty z robotyki w ramach projektu gminnego. 



Sekcja turystyczna „Wandrusie” zorganizowała spływ kajakowy, pielgrzymkę 

rowerową do Częstochowy oraz kilkudniową wyprawę przez Pomorze i Mazury. 

Zespół „Euforia” wziął udział w Mistrzostwach Polski Mażoretek we Wschowie. 

Gratuluję osiągnięcia wicemistrzostwa i srebrnych medali w różnych kategoriach. 

Studio Piosenki nagrało teledysk, który cieszył się sporą popularnością w internecie. 

Zespół „Lira” i grupa teatralna „Złota Gęś” wzięły udział w święcie 800-lecia 

miejscowości Domaszow u Szternberka w Czechach. Zaprezentowały polsko-czeski program 

artystyczny. 

20 sierpnia otwarto „Motyli Zakątek” w Popielowie. Zorganizowano piknik, warsztaty 

ekologiczne i plastyczne, mini festiwal kolorów i słodki poczęstunek. 

Trwa nabór chętnych na zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Zapraszam na festiwal rękodzieła „Popielove Folkowe” już 5 września. Zachęcam 

do skorzystania z bogatej oferty kulturalnej oraz poznania lokalnych wytwórców. Imprezie 

będzie towarzyszyć akcja poboru krwi w krwiobusie. 

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

Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła nowości wydawnicze. 

Przeprowadzono dwutygodniowe zajęcia dla dzieci pod nazwą „Wakacje w bibliotece”, 

podczas których odbyły się warsztaty plastyczne i teatralne oraz wycieczki piesze i rowerowe 

po najbliższej okolicy. 

Zorganizowano kącik biblioteczny z zajęciami kreatywnymi i ekologicznymi dla dzieci 

podczas festynu w Kuźnicy Katowskiej. 

W ramach akcji „Zaczytane Opolskie” odbyło się w Popielowie spotkanie autorskie 

z pisarzem Robertem Małeckim. 

Opracowano wnioski w ramach programów „Zakup i zdalny dostęp do nowości 

wydawniczych” oraz „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. 

DZIAŁANIA W SOŁECTWACH 

W ramach funduszu sołeckiego: 

W Kurzniach zakupiono namiot na potrzeby organizacji imprez. 

W Kuźnicy Katowskiej odnowiono przystanek autobusowy. 

W Popielowie zakupiono nożyce do krzewów oraz koszulki sołeckie na imprezy plenerowe. 

W Rybnej przeprowadzono rewitalizację skwerku koło przystanku autobusowego, doposażono 

plac zabaw w dwie huśtawki. 

W Starych Siołkowicach wykonano wymianę lawendy i montaż zestawu do Street workout. 



Zorganizowano imprezy i festyny rodzinne w Lubieni, Nowych Siołkowicach, Kurzniach. 

Starych Kolniach i Sobrawie. 

Przeprowadzono postępowania ofertowe na wykonanie skweru w Nowych 

Siołkowicach i doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Katowskiej w ramach Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej oraz na modernizację podwórka NIVEA w Starych Siołkowicach. 

Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej we współpracy 

z sołectwem zorganizowało w Kuźnicy Katowskiej imprezę edukacyjno-integracyjną 

„Produkty pszczele w kuchni i aptece”. 

Do konkursu „Piękna Wieś Opolska” zostały zgłoszone wieś Stobrawa oraz projekt 

rewitalizacji alei lipowo-dębowej ks. Jana Dzierżona w Karłowicach. 

W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH 

Realizowane są działania w ramach projektów partnerskich we współpracy polsko-

czeskiej Euroregionu Pradziad oraz projektów ekologicznych dofinansowanych przez Lokalną 

Grupę Działania „Stobrawski Zielony Szlak”. 

Delegacja z naszej gminy gościła na święcie 800-lecia Domaszowa u Szternberka. 

W ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha 

Schinkla w gminie Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania 

edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” odbyły się spotkania poświęcone historii 

lokalnej i osobie K.F. Schinkla w Popielowie, Starych Siołkowicach, Kaniowie i Lubieni. 

Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice zaplanowało kolejne spotkania we wrześniu 

w Karłowicach, Kurzniach i Stobrawie. 

Koło Gospodyń Wiejskich „Tradycja” w Kurzniach prowadzi warsztaty kulinarne 

„Zdrowe lato zimą”. 

Koło Gospodyń Wiejskich Stobrawianki realizuje zadanie „Sm@aki kuchni kresowej 

na Śląsku” obejmujące m.in. warsztaty kulinarne i spotkanie integracyjne. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa „RAZEM” rozpoczęło realizację projektu 

„Akademia dobrego życia”. Kolejne spotkania będą się odbywały w Popielowie, Karłowicach 

i Starych Siołkowicach. 

Już w najbliższy weekend odbędą się „pożegnanie lata” w Kaniowie oraz imprezę pod 

hasłem „Tradycje i obyczaje” w Starych Siołkowicach, a za tydzień m.in. festyn Popielove 

Folkowe. 

Zapraszam do uczestnictwa w warsztatach i zajęciach oraz imprezach plenerowych 

w ramach projektów realizowanych przez gminę i organizacje społeczne. 



Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych, gdzie 

będą pojawiać się informacje o przygotowywanych wydarzeniach. 

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

w formie zdalnej lub osobistej: 

25 czerwca wzięłam udział w zebraniu walnym Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski Zielony 

Szlak” oraz w turnieju sołectw w Dobrzeniu, 

27 czerwca uczestniczyłam w otwarciu sezonu na kąpielisku w Nowych Siołkowicach, 

1 lipca spotkałam się z uczestnikami zajęć w Klubie Senior Plus, 

6 lipca wzięłam udział w zebraniu walnym Aglomeracji Opolskiej, 

7 lipca uczestniczyłam w wideokonferencji dotyczącej promocji szczepień zorganizowanej 

przez Urząd Wojewódzki, 

9 lipca wzięłam udział w zebraniu walnym Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 

„Opolszczyzna”, 

10 lipca uczestniczyłam w festynie w Kuźnicy Katowskiej oraz jubileuszu 30-lecia restauracji 

Śtantin w Starych Siołkowicach, 

13 lipca uczestniczyłam w prezentacji Stobrawy i alei w Karłowicach w ramach konkursu 

„Piękna Wieś Opolska”,  

22 lipca wzięłam udział w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego 

dotyczącym funduszy europejskich, 

23 lipca spotkałam się z policjantami z okazji ich święta, 

26 lipca uczestniczyłam w telekonferencji z Urzędem Statystycznym poświęconej spisowi 

powszechnemu, 

29 lipca wzięłam udział w spotkaniu historycznym w ramach projektu dziedzictwa architekta 

Karla Friedricha Schinkla, 

23 sierpnia uczestniczyłam w naradzie z dyrektorami szkół i przedszkoli, 

25 sierpnia spotkałam się z aktywnymi seniorami na kąpielisku w Nowych Siołkowicach. 
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