
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. 23 września 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 13 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. przeznaczenia do sprzedaży działek w Starych Siołkowicach i Nowych Siołkowicach, 

5. przeznaczenia do dzierżawy działki w Stobrawie oraz działki na potrzeby infrastruktury 

telekomunikacyjne w Starych Siołkowicach, 

6. przeznaczenia do najmu lokalu – sklepu w Kaniowie, 

7. powołania zespołu interdyscyplinarnego. 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 24 zaświadczenia oraz 3 wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

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

oraz 6 uzgodnień dla inwestycji gminnych. Prowadzone jest jedno postępowanie 

środowiskowe. 

W sprawach projektów wstępnego podziału nieruchomości wydano 6 postanowień. 

Udzielono zamówienie na roboty budowlane w ramach zadania Utworzenie 

i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Lubienia. 

Ogłoszone i w przygotowaniu postepowania na zadania: 

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Popielów, 

- Zakup przegubowej zamiatarki chodnikowo-ulicznej, 

- 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, 



- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki i wyposażenia edukacyjnych centrów 

recyklingu. 

Przygotowano zapytanie ofertowe na zadania: 

- Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżek pieszo-rowerowych oraz 

budową ul. Polnej w miejscowości Nowe Siołkowice, 

- Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022 oraz 2022/2023, 

- Zakup pieca konwekcyjno-parowego i wyposażenia gastronomicznego 

dla przedszkola w Starych Siołkowicach, 

- Dostawę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaków drogowych. 

Przygotowano wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację 

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

w Popielowie. 

Przygotowano dokumentację na przebudowę dróg w Rybnej, Lubieni i Starych 

Siołkowicach. 

Prowadzono procedury związane z cząstkowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego w Lubieni, Nowych Siołkowicach i Popielowskiej Kolonii. Prowadzono 

konsultacje z PKP w sprawie przebudowy linii kolejowej oraz w sprawie przejazdów 

kolejowych. 

Prowadzony był nadzór nad inwestycjami gminnymi oraz bieżąca korespondencja. 

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”. 

Przeprowadzono oględziny drzew zgłoszonych do wycinki. 

Zakończono realizację zadania dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Popielów w roku 2021. Usunięto wyroby w ilości 10,52 ton u 14 właścicieli 

nieruchomości. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 7 062,40 zł, z tego dotacje 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

wyniosły łącznie 6 003,04 zł. Pozostałą część pokryli beneficjenci. 

Została uruchomiona nowa, darmowa aplikacja mobilna z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi o nazwie Popielów Segreguje. Aplikacja m.in. informuje o zbliżającym się 

terminie odbioru odpadów, prezentuje zasady segregacji odpadów, godziny pracy PSZOK 



i co można tam oddać. Dodatkowo aplikacja umożliwia m.in.: złożenie reklamacji i zgłoszenie 

różnych problemów. Zachęcam do pobrania i używania aplikacji. 

15 października 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna 

w miejscowości Nowe Siołkowice”. Wartość całkowita wynosi 755 409,49 zł, w tym kwota 

dofinasowania to 528 786,64 zł. 

W ramach wyników naboru wniosków pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski 

ŁAD Gminie Popielów przyznano środki w wysokości 4 994 550,00 zł na realizację 

inwestycji pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy 

Popielów”. Dofinansowanie stanowi 90% planowanych wydatków na: 

 Budowę świetlicy wiejskiej w Nowych Siołkowicach,  

 Budowę świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Katowskiej, 

 Przebudowę i doposażenie budynku Samorządowego Centrum Kultury, 

Turystyki i Rekreacji w Popielowie. 

Prowadzona jest bieżąca korespondencja w sprawach rolnictwa, ochrony środowiska, 

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

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Wydałam 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości w Popielowie 

i w Karłowicach. 

Podpisałam 3 umowy najmu lokali socjalnych w Lubieni, umową dzierżawy działki 

w Popielowie i najmu lokalu użytkowego w Kaniowie. 

Została przygotowana niezbędna dokumentacja do dzierżawy nieruchomości 

w Stobrawie i Starych Siołkowicach. 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

Na dzień 28 października wszystkie szkoły i przedszkola funkcjonują w trybie 

stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Do 22 października trwały eliminacje szkolne – I etap konkursów przedmiotowych. 

Przeprowadzono 9 konkursów przedmiotowych, z których do kolejnego II etapu kwalifikują 

się uczniowie, którzy uzyskali nie mniej niż 80% punktów. Etap gminny konkursów został 

zaplanowany na styczeń 2022 r. 

Ruszył program „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego szkoły otrzymają 

nowoczesny sprzęt elektroniczny służący rozwijaniu talentów i kompetencji przyszłości wśród 



uczniów. Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkoły. Nasza Gmina 

złożyła wnioski na dofinansowanie dla wszystkich szkół: 

 PSP Popielów na kwotę 77 100zł 

 PSP Karłowice na kwotę 60 000zł 

 PSP Stare Siołkowice na kwotę 60 000zł. 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 25 decyzji w sprawie wymiaru podatku, 

- 6 decyzji w sprawie zmiany opodatkowania, 

- 8 zaświadczenia w sprawach podatkowych, 

- 4 postanowienia w sprawach podatkowych, 

- 19 wezwań w sprawach podatkowych, 

- 7 upomnień w sprawach podatkowych 

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

instytucjami. 

Podjęto 70 działań w ramach tzw. egzekucji miękkiej zaległości. 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej w naszej 

gminie jest zarejestrowane 447 podmiotów gospodarczych, w tym 359 aktywnych oraz 

15 w formie spółek. 

W okresie od ostatniej sesji 2 podmioty zakończyły, 3 podmioty zawiesiły i jeden 

podmiot wznowił działalność gospodarczą, oraz założono 2 firmy. 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 28 października 2021 r.): 

- ogółem – 7814 mieszkańców, 

- w tym 4042 kobiet i 3772 mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 91 cudzoziemców – obywateli Ukrainy, Niemiec, 

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

W omawianym okresie urodziło się siedmioro dzieci, zawarto 17 związków 

małżeńskich oraz zmarło 17 osób, w tym 11 osób z terenu gminy. 

Dokonano transkrypcji siedmiu aktów urodzenia oraz siedmiu uzupełnień i dwóch 

sprostowań aktów stanu cywilnego, a także jednej zmiany nazwiska. 



W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęto 60 wniosków o wyrobienie 

dowodu osobistego i wydano 73 dowody osobiste. 

Dokonano migracji 26 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz 

złożono 20 zleceń na migrację aktu. 

Dokonano ośmiu zameldowań na pobyt stały, ośmiu przemeldowań, 

dziewięciu zameldowań na pobyt czasowy, jedenastu zameldowań cudzoziemców na pobyt 

czasowy, czterech wymeldowań z pobytu stałego oraz przyjęto jedenaście zgłoszeń wyjazdu 

za granicę. 

Wydano 28 zaświadczeń. Sześć razy udostępniono dane z Rejestru Mieszkańców 

i PESEL. Przesłano 7 zawiadomień do szkół lub innych instytucji. Dokonano 14 potwierdzeń 

profilu zaufanego. 

W dniu 25 października odbyła się uroczystość złotych godów 22 par świętujących 

w tym roku jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wspólnie z kierownikiem Urzędu Stanu 

Cywilnego Arturem Kansy-Budziczem i Panią Wicewojewodą Opolską Teresą Barańską 

wręczyłam jubilatom medale i upominkowe kosze. Wszystkim odznaczonym jeszcze raz 

gratuluję i życzę kolejnych lat w szczęściu i zdrowiu. 

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

25 września zebranie walne Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Popielowie wybrało nowe władze. W skład zarządu weszli: Rafał Maćków – 

prezes, Marcin Kulig – wiceprezes, Grzegorz Błaszkiewicz – wiceprezes, Jan Mazurkiewicz – 

komendant gminny, Agnieszka Chrząstek – sekretarz, Andreas Pampuch – skarbnik, Emanuel 

Cebula – członek zarządu. Nowemu zarządowi gratuluję i życzę owocnej pracy na rzecz 

bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszej gminy. 

W ZAKRESIE PROJEKTÓW MIĘKKICH 

Udzielono organizacjom społecznym wsparcia w opracowaniu wniosków 

o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. W dwóch otwartych 

konkursach ofert wystartowało łącznie 5 organizacji. 

Prowadzone jest przyjmowanie wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu 

komputerowego w ramach rządowego programu pomocowego dla dzieci z rodzin byłych 

pracowników PGR. 

Realizowane są zajęcia w ramach projektu „mDom - czyli matematyka w domu” 

dofinansowanego przez fundację mBanku. Uczniowie szkoły w Starych Siołkowicach wzięli 



udział w terenowych zajęciach matematycznych i akcji sadzenia drzew we współpracy 

z Nadleśnictwem Kup. 

Stowarzyszenie „Nasza Wieś Stare Siołkowice” realizuje projekt współfinansowany 

przez Samorząd Województwa Opolskiego. W ramach projektu zakupiono kamerę, statyw 

i mikrofon. 

W ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zrealizowano projekty 

w Kurzniach i Kuźnicy Katowskiej. 

W ZAKRESIE KULTURY 

W okresie międzysesyjnym Centrum Kultury oraz Biblioteka prowadziły działalność 

stacjonarną i brały udział w realizacji licznych projektów. 

W dniach 23-26 września Centrum Kultury wraz z Młodzieżowym Domem Kultury 

w Opolu zorganizowało Międzynarodowe Spotkania Teatralne „Teatr bez granic”. 

W Popielowie gościliśmy włoska grupę I NUOVI SCALZI ze spektaklem „Świat masek” oraz 

Teatr tańca w Brzegu „Detal” ze spektaklem tanecznym „Trzy siostry”. 

16 października Centrum zorganizowało wycieczkę dla mieszkańców gminy do Żywca. 

Uczestnicy zwiedzili z przewodnikami najciekawsze m.in. Zamek, Katedrę, park miniatur 

i Muzeum Browarnictwa. 

W dniach 16-17 października zorganizowano wyjazd warsztatowo-integracyjny 

do Głuchołaz dla grupy tanecznej Euforia. 

Zorganizowano cykl warsztatów edukacyjnych dla przedszkolaków z Popielowa 

i Starych Siołkowic w ramach projektu „Motyli zakątek”. 

Sekcja turystyczna Wandrusie zorganizowała wycieczkę na Babią Górę oraz wyprawę 

rowerową przez pięć sąsiednich gmin. 

W Centrum Kultury uruchomiono nowe zajęcia: taniec dla dorosłych oraz cykl 

warsztatów „Sztuka - to u nas rodzinne” dla małych dzieci i ich rodziców. 

W dniu 26 października Centrum gościło grupę ze Stowarzyszenia 1, 2, 3. Pologne 

z francuskiego miasta Gy. Dla gości z Francji przygotowano zwiedzanie Izby Śląskiej, 

warsztaty malowania opolskim wzorem oraz historię śląskiego wzornictwa i tradycji. Wizyta 

zaowocowała nawiązaniem współpracy polsko-francuskiej. 

Centrum Kultury przygotowuje się do realizacji projektu „Tyglik tradycji” oraz 

kolejnych działań z projektu polsko-czeskiego „Muzyka ponad granicami” – warsztatów 

tanecznych dla mieszkańców gminy Popielów. 



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

z bogatej oferty zajęć. 

Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała dofinansowanie 25.249,00 zł z programu 

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” na zakup komputerów i oprogramowania oraz dotację 

8.615,00 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup i zdalny 

dostęp do nowości wydawniczych. 

Wspólnie z Centrum Kultury zorganizowano spotkanie z poetą Wojciechem Kassem. 

Zorganizowano zajęcia dla przedszkolaków z Karłowic, Popielowa i Siołkowic. W filii 

w Stobrawie w filii Stobrawa kontynuowano cykl spotkań literacko-plastycznych dla dzieci 

pn. „Stobrawskie baśnie”. W filii w Starych Siołkowicach prowadzone były zajęcia „Senior 

kafej z książką” oraz zajęcia dla uczniów. W oddziale dziecięcym przeprowadzono zajęcia 

„Kreatywnie w bibliotece” oraz „Dzień Głośnego Czytania”. 

Filia biblioteczna w Siołkowicach zaprasza w listopadzie i grudniu do udziału w dwóch 

projektach: warsztatach adwentowych dla seniorów oraz zajęciach dla dzieci „Hexenhaus” - 

bajki braci Grimm. Projekty przygotowano ze środków zewnętrznych wspólnie z kołem 

Mniejszości Niemieckiej. 

DZIAŁANIA W SOŁECTWACH 

Wszystkie sołectwa złożyły wnioski na zadania w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok. 

W ramach funduszu sołeckiego: 

Wykonano modernizację placu zabaw NIVEA w Starych Siołkowicach. 

Zakupiono elementy ogrodzeniowe w Kaniowie i Starych Kolniach. 

W Kurzniach zakupiono meble do świetlicy wiejskiej i donice kaskadowe. 

Zorganizowano wspólne dożynki Popielowa, Popielowskiej Kolonii i Lubieni. 

W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i funduszu sołeckiego: 

W Nowych Siołkowicach wykonany został skwer, 

W Popielowskiej Kolonii finalizowane są prace związane z modernizacją i doposażeniem 

altany wiejskiej. 

Zamontowano lampy solarne – 3 sztuki przy ul. Kamieniec w Popielowie i po jednej w Lubieni 

oraz Starych Kolniach. 

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

w formie zdalnej lub osobistej: 

4 października wzięłam udział sesji Sejmiku Województwa Opolskiego poświęconej strategii 

rozwoju – reprezentował mnie Zastępca, 



11 października uczestniczyłam spotkaniu „Opolskie kobiety Unii Europejskiej”, 

12 października wzięłam udział w konsultacjach w ramach Aglomeracji Opolskiej, 

13 października spotkałam się z dyrekcją szkół i nauczycielkami z okazji Święta Edukacji 

Narodowej, 

14 października uczestniczyłam w uroczystym otwarciu mieszkań wspomaganych, 

15 października podpisałam umowę w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

na modernizację ul. Polnej w Nowych Siołkowicach oraz wzięłam udział w jubileuszu 15-lecia 

Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski Zielony Szlak” – osobiście nie mogłam, ale 

reprezentowali mnie Zastępca i Sekretarz Gminy, 

16 października spotkałam się z młodymi piłkarzami podczas rozgrywek w Rybnej, 

18 października wzięłam udział w spotkaniu poświęconemu gazyfikacji w Starych 

Siołkowicach – spotkanie z mieszkańcami, 

19 października uczestniczyłam w konsultacjach w Urzędzie Marszałkowskim dotyczących 

Funduszy Europejskich, 

20 października wzięłam udział w spotkaniu dotyczącym Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej, 

24 października uczestniczyłam w uroczystościach odpustowych i oficjalnym otwarciu 

kościoła w Kurzniach po pracach renowacyjnych w ramach gminnego projektu, 

25 października spotkałam się z parami obchodzącymi złoty jubileusz,   

26 października uczestniczyłam w Łowkowicach w 115 rocznicy śmierci ks. dr Jana Dzierżona 

i spotkałam się z samorządowcami powiatu kluczborskiego. 
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