
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. 26 sierpnia 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 14 zarządzeń dotyczących: 

1. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, 

2. zmian do wieloletniej prognozy finansowej, 

3. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, 

4. przyjęcia i przekazania informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze, 

5. przeznaczenia do sprzedaży działki w Popielowie, 

6. ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzielaniu dotacji na wymianę pieców, 

7. powierzenia obowiązków dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, 

8. wytycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej, 

9. powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż 

działek w Popielowie oraz w postępowaniach do zadań: budowa ścieżek pieszo-

rowerowych (drugie postepowanie), przebudowa drogi gminnej w Nowych Siołkowicach 

oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

10. przeznaczenia do dzierżawy działki w Popielowie. 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 19 zaświadczeń oraz 6 wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Wykonano 10 uzgodnień w zakresie zjazdów i infrastruktury w pasie dróg gminnych 

oraz jedną decyzję środowiskową. 

W sprawach projektów wstępnego podziału nieruchomości wydano 11 postanowień. 

Udzielono zamówienia na: 

- Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2021/2022, 

- Zakup wyposażenia do mieszkań wspomaganych/wspieranych na terenie Gminy Popielów. 

Ogłoszono przetargi na zadania: 

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Popielów, 

- Zakup przegubowej zamiatarki chodnikowo-ulicznej, 



- Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Lubienia (roboty 

budowlane) – drugie postępowanie, 

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

– etap II – roboty budowlane na odcinku Popielów – Stare Kolnie, 

- Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Nowe Siołkowice, 

- Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek 

organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych. 

Przygotowano zapytanie ofertowe na zadanie Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022 oraz 

2022/2023. 

Prowadzono procedury związane z cząstkowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego w Lubieni, Nowych Siołkowicach i Popielowskiej Kolonii oraz uzgodnienia 

dokumentacji dla sieci gazowniczej i budowy ronda w Popielowie. 

Prowadzony był nadzór nad inwestycjami gminnymi oraz 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.  

Kontynuowane jest udzielanie informacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. 

8 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Popielowie podpisano umowę 

o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 na realizację projektu partnerskiego 

pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi 

pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy 

Popielów” wartość całkowita projektu wynosi 1 011 578,00 zł, w tym kwota dofinasowania 

to 343 936,52 zł, a także umowę na realizację projektu pn.: „Wymiana indywidualnych 

źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami 

termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów” 

o wartości całkowitej 2 555 165,67 zł i kwocie dofinansowania 1 609 754,37 zł. 

20 września 2021 r. w Namysłowie podpisano umowę  o dofinansowanie w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla 

pieszych przy ul. Wiejskiej w Nowych Siołkowicach”. Wartość przedsięwzięcia wynosi 

113 292,27 zł, w tym kwota dofinansowania 90 633,82 zł. 



Z uwagi na  powstałe oszczędności w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w miejscowości Nowe Siołkowice” 

również otrzymało dofinasowanie. Wartość całkowita wynosi 755 409,49 zł, a kwota 

dofinasowania to 528 786,64 zł. 

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożono wniosek 

o dofinansowanie zadania dotyczącego zbierania, transportu oraz odzysku lub 

unieszkodliwienia odpadów z foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej na terenie Gminy Popielów. Wartość zadania i wnioskowane dofinasowanie wynosi 

8 930,00 zł. 

W ramach naboru wniosków na 2022 r. do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

złożono trzy wnioski dotyczące gruntownych remontów następujących dróg gminnych: 

- ul. Lubieńskiej w Popielowie, 

- ul. Mickiewicza w Kaniowie, 

- ul. Błonie w Starych Siołkowicach. 

Prowadzona jest bieżąca korespondencja w sprawach rolnictwa, ochrony środowiska, 

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

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż działek 

w Popielowie przy ul. Akacjowej i ul. Brzeskiej zakończone odpowiednio wynikiem 

pozytywnym i negatywnym. 

Wydałam 5 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, w tym 2 w Popielowie 

oraz po jednej w Karłowicach, nowych Siołkowicach i Starych Siołkowicach. 

Nadałam jeden numer budynku w Popielowie. 

Została przygotowana niezbędna dokumentacja do sprzedaży działek niezabudowanych 

w Nowych Siołkowicach i Starych Siołkowicach oraz budynku wraz z działką w Karłowicach 

przy ul. Słonecznej. 

Prowadzona była bieżąca korespondencja w sprawach gospodarki nieruchomościami. 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

Na dzień 23 września 100% szkół i przedszkoli z terenu Gminy Popielów funkcjonuje 

w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nie było przypadków kwarantanny, 

przejścia na naukę w trybie hybrydowym lub zdalnym. 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji w szkołach podstawowych zorganizowano 

zajęcia wspomagające dla uczniów z wybranych zajęć obowiązkowych z zakresu kształcenia 



ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej. Ustalenia przedmiotów objętych 

zajęciami wspomagającymi dokonali dyrektorzy szkół. Zajęcia realizowane są w okresie 

od  2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. Środki na ten cel zostały przekazane z rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej. Gmina Popielów otrzymała łącznie 18 200 zł, w tym: 

PSP Popielów - 8 400 zł, 

PSP Karłowice - 6 300 zł, 

PSP Stare Siołkowice - 3 500 zł. 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 8 decyzji w sprawie wymiaru podatku, 

- 14 decyzji w sprawie zmiany opodatkowania, 

- 124 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, 

- 4 zaświadczenia w sprawach podatkowych, 

- 4 postanowienia w sprawach podatkowych, 

- 5 wezwań w sprawach podatkowych, 

- 2 zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, 

- 5 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 są zarejestrowane czterysta 

czterdzieści dwa podmioty gospodarcze, w tym 362 aktywnych oraz 15 w formie spółek. 

W okresie od ostatniej sesji 1 podmiot zawiesił działalność oraz założono 1 firmę. 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 22 września 2021 r.): 

- ogółem – 7819 mieszkańców, 

- w tym 4036 kobiet i 3783 mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 87 cudzoziemców – obywateli Ukrainy, Niemiec, 

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

W omawianym okresie urodziło się czworo dzieci, zawarto 10 związków małżeńskich 

oraz zmarło 6 osób, w tym 3 osoby z terenu gminy. 

Dokonano transkrypcji sześciu aktów urodzenia, dwóch aktów małżeństwa i jednego 

aktu zgonu oraz ośmiu uzupełnień aktów stanu cywilnego. 



W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęto 45 wniosków  

o wyrobienie dowodu osobistego i wydano 50 dowodów osobistych. 

Dokonano migracji 17 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz 

złożono 36 zleceń na migrację aktu. 

Dokonano pięciu zameldowań na pobyt stały, czternastu zameldowań na pobyt 

czasowy, czternastu zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy, piętnastu wymeldowań 

z pobytu stałego oraz przyjęto trzy zgłoszenia wyjazdu za granicę. 

Wydano 29 zaświadczeń. Piętnaście razy udostępniono dane z Rejestru Mieszkańców 

i PESEL. Przesłano 18 zawiadomień do szkół lub innych instytucji. Dokonano 17 potwierdzeń 

profilu zaufanego. 

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w formie samospisu 

internetowego. Spis trwa tylko do końca września.  

Bliższe informacje można uzyskać na inforlinii oraz w urzędzie gminy. 

Apeluję do mieszkańców, którzy jeszcze nie zdążyli się spisać – pozostało niewiele 

czasu, zachęcam do kontaktu z tutejszym Urzędem Gminy i udzielimy w tym zakresie pomocy. 

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Kontynuowano dotychczasowe działania związane ze stanem epidemii COVID-19 

w porozumieniu z GOPS oraz innymi służbami. 

W dniach 7-8 września 2021 r. przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa 

mężczyzn urodzonych w 2002 roku zamieszkujących na terenie Gminy Popielów. 

Do kwalifikacji wezwanych było  41 osób w tym: 37 osób rocznika podstawowego, 3 osoby 

rocznika starszego i 1 osoba z listy WKU. Przed komisją lekarską stawiło się 39 osób. 2 osoby 

rocznika starszego nie stawiły się. Osoby te otrzymały kategorie: A - 34 osoby, B - żadna  z 

osób, D - 4 osoby, E - 1 osoba. 

17 września 2021 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji 

w Dobrzeniu Wielkim. 

W ZAKRESIE KULTURY 

W okresie międzysesyjnym Centrum Kultury oraz Biblioteka prowadziły działalność 

stacjonarną i brały udział w realizacji licznych projektów. 

Od 1 września, po wakacyjnej przerwie, w Centrum Kultury ruszyły zajęcia: grupy 

tanecznej „Euforia”, studia piosenki i zespołu „Wiolinki”, grup teatralnych dla dzieci 

i dorosłych „Zero Stresu” i „Złota Gęś”, orkiestry dętej Select Band i nauki gry na różnych 



instrumentach, zespołów „Siołkowiczanki” i „Lira”. Wznowiono także zajęcia kreatywne 

i artystyczne, zumbę, jogę, akrobatykę i taniec nowoczesny, zajęcia z robotyki oraz klub 

Wolontariatu. 

5 września odbyła się impreza promująca lokalnych twórców „Popielove Folkowe”. 

Planowana jest kontynuacja w kolejnych latach. Lokalni wytwórcy i artyści mogą zgłaszać chęć 

udziału przez cały rok m.in. przez Facebook Centrum. 

Centrum Kultury wzięło udział w projekcie „Historia Śląska od kuchni” jako partner 

programu EDUKO. W ramach projektu odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy, którzy 

podzielili się swoimi przepisami na tradycyjne dania śląskie i przeprowadzono warsztaty 

fotografii kulinarnej. 

12 września zorganizowano „Drzwi otwarte w Centrum Kultury” z warsztatami 

dla dzieci i młodzieży, konkursami, występami sekcji, spotkaniami z instruktorami i zapisami 

do grup. 

18 września w ramach projektu polsko-czeskiego „U nas wszystko gra - muzyka ponad 

granicami” został zorganizowany wyjazd orkiestry Select Band i delegacji na warsztaty 

instrumentalne oraz na uroczysty koncert orkiestry w Miejskim Centrum Kultury w Šternberku 

w Czechach. 

Centrum wspomagało realizację projektów m.in. festynów w Starych Siołkowicach 

i Stobrawie oraz cyklu spotkań edukacyjno-zdrowotnych. 

Sekcja turystyczna „Wandrusie” zorganizowała trzy rady rowerowe. 

Centrum Kultury jest współorganizatorem Międzynarodowych Spotkań Teatralnych 

„Teatr bez granic” realizowanego w dniach 22-26 września pod patronatem Prezydenta Miasta 

Opole. W ramach festiwalu w Centrum Kultury odbędą się spektakle teatralne grup z Polski 

i Włoch. 

Zachęcam do zaglądania na stronę Centrum, udziału w projektach i korzystania 

z bogatej oferty zajęć. 

Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała w dniu Narodowego Czytania prezentację 

wybranych fragmentów „Moralności pani Dulskiej” oraz stoisko „Przytul albo uwolnij 

książkę” podczas imprezy Popielove Folkowe. 

W filii bibliotecznej w Karłowicach powstała grupa wolontariacka, która ma za zadanie  

wspierać działalność biblioteki, a obecnie pomaga w porządkowaniu księgozbioru po remoncie 

placówki. W filii w Stobrawie zorganizowano cykl spotkań literacko-plastycznych dla dzieci 

pn. „Stobrawskie baśnie”. W filii w Starych Siołkowicach wznowił działalność Dyskusyjny 



Klub Książki dla dzieci oraz zainicjowano zajęcia „Senior kafej z książką”. W oddziale 

dziecięcym rozpoczął się cykl zajęć dla przedszkolaków z Przedszkola Publicznego 

w Popielowie. 

Dokonano zakupu nowości wydawniczych. 

Biblioteka bierze udział w akcji Kinder Mleczna Kanapka PRZERWA NA WSPÓLNE 

CZYTANIE. Zachęcam do głosowania na naszą bibliotekę do końca października br. Więcej  

informacji  na Facebooku biblioteki. 

DZIAŁANIA W SOŁECTWACH 

W konkursie „Piękna Wieś Opolska” wieś Stobrawa otrzymała wyróżnienie w kategorii 

„Najpiękniejsza Wieś”, a Stowarzyszenie z Karłowic wyróżnienie w kategorii najlepszego 

projektu odnowy wsi za rewitalizację alei lipowo-dębowej ks. Jana Dzierżona. 

W ramach funduszu sołeckiego: 

Zorganizowano imprezy i festyny w Kaniowie, Nowych Siołkowicach i Starych Siołkowicach, 

W Stobrawie zakupiono mobilną kolumnę nagłośnieniową. 

W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i funduszu sołeckiego: 

W Lubieni zakupiono nagłośnienie i oświetlenie, 

W Kuźnicy Katowskiej zamontowano zjazd linowy na placu zabaw. 

Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie ofertowe na lampy solarne w ramach 

Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i funduszu sołeckiego, które zostaną zamontowane 

w Popielowie, Lubieni i Starych Kolniach. 

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”. 

Orkiestra dęta Select Band gościła z warsztatami i koncertem w Centrum Kultury w 

Šternberku w Czechach. 

Koło Gospodyń Wiejskich „Tradycja” w Kurzniach podsumowało warsztaty kulinarne 

„Zdrowe lato zimą” i przygotowało biesiadę kresową. 

Koło Gospodyń Wiejskich Stobrawianki w ramach projektu „Sm@aki kuchni kresowej 

na Śląsku” przygotowało biesiadę. 

Zapraszam bardzo serdecznie do uczestnictwa w warsztatach i zajęciach oraz imprezach 

w ramach projektów realizowanych przez gminę i organizacje społeczne. Bieżące informacje 

publikujemy m.in. na stronach internetowych i na Facebooku. 



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

w formie zdalnej lub osobistej: 

29 sierpnia wzięłam udział w festynie „Tradycje i obyczaje” w Starych Siołkowicach 

i spotkałam się z delegacją z Domašova u Šternberka goszczącą w naszej gminie, 

30 sierpnia uczestniczyła w otwarciu po remoncie drogi wojewódzkiej w Popielowskiej Kolonii 

i spotkałam się z Wicewojewodą Teresą Barańską oraz z Panią Poseł Violettą Porowską, 

31 sierpnia spotkałam się z nauczycielkami, które osiągnęły kolejny stopień awansu 

zawodowego, 

1 września spotkałam się z uczniami i nauczycielami z okazji rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego, 

4 września uczestniczyłam w biesiadzie kresowej w Kurzniach i festynie w Nowych 

Siołkowicach, 

5 września wraz z delegacjami ze Stobrawy i Karłowic uczestniczyłam w uroczystości 

wręczenia nagród w konkursie „Piękna Wieś Opolska”, 

8 września spotkałam się z Wicemarszałkiem Zbigniewem Kubalańcą i podpisałam umowy 

na realizację dwóch programów wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ciepła, 

18 września wspierałam w Wojewódzkim Konkursie na Potrawę Kresową w Kruszynie nasze 

Koła Gospodyń z Kurzni i Stobrawy,  

19 września wzięłam udział imprezie Finału Dni Otwartych Funduszy Europejskich 

w Stobrawie, 

20 września podpisała umowy w ramach dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
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