
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. 28 października 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 dochodów i wydatków budżetu gminy, 

3. rozwiązania gminne biura spisowego, 

4. przeznaczenia do zbycia nieruchomości w Karłowicach i Popielowie, działki w Stobrawie 

oraz działki na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej w Starych Siołkowicach, 

5. powołania komisji przetargowych, 

6. inicjatywy społecznej, 

7. przedłożenia projektów wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu gminy na 2022 

rok, 

8. konsultacji społecznych projektów uchwał oraz strategii gminy. 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 15 zaświadczeń oraz 5 wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Prowadzono uzgodnienia w zakresie zjazdów i infrastruktury w pasie dróg gminnych 

oraz wstępnych podziałów nieruchomości.  

Udzielono zamówienie na roboty budowlane w ramach zadania 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 oraz na nadzór nad tą inwestycją. 

Prowadzone były postepowania przetargowe na zadania: 

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Popielów, 

- Zakup przegubowej zamiatarki chodnikowo-ulicznej, 

- 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, 

- Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi 

pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów – 

świetlica wiejska w Lubieni, 

- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki i wyposażenia edukacyjnych centrów 

recyklingu. 

Przygotowane i ogłoszone zapytanie ofertowe na zadania: 

- Montaż dwóch pomp do wody brudnej oraz wymiana instalacji kanalizacyjnej 

w piwnicy PSP w Starych Siołkowicach, 

- Remont sufitu w wybranych pomieszczeniach budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Starych Siołkowicach. 

Uzyskano pozytywne oceny służb Wojewody dla uchwał dotyczących cząstkowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dla Lubieni i Nowych Siołkowic oraz prowadzono 

procedury związane z planem w Popielowskiej Kolonii.  

Prowadzony był nadzór nad inwestycjami gminnymi (klub Senior+ w Lubieni, ścieżki 

rowerowe etap I i II, PSZOK, drogi gminne, wozownia w Karłowicach) 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” oraz 

działania na rzecz wymiany pieców na bardziej ekologiczne. 

Przeprowadzono oględziny drzew zgłoszonych do wycinki. 

Prowadzona jest bieżąca korespondencja w sprawach rolnictwa, ochrony środowiska, 

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

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Nadałam numery porządkowe trzem budynkom w Popielowie, Starych Kolniach 

i Stobrawie. Wydałam 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości w Popielowie. 

Podpisałam umowy dzierżawy nieruchomości – dwóch w Stobrawie i jednej w Starych 

Siołkowicach. 



Została przygotowana niezbędna dokumentacja do sprzedaży dwóch nieruchomości 

w Karłowicach oraz zbycia w drodze zamiany nieruchomości w Popielowie. 

Ogłosiłam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

w Starych Siołkowicach i Nowych Siołkowicach oraz drugi przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości w Popielowie. 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

W związku z przypadkami zakażeń koronawirusem wprowadzano naukę w sposób 

hybrydowy, po pozytywnej opinii Sanepidu. Miało to miejsce trzy razy w PSP Popielów oraz 

jeden raz w PSP Karłowice. 

Do Wojewody Opolskiego skierowano wniosek o udzielenie wsparcia finansowego 

na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”. 

Szkoły i przedszkola wzięły udział w akcjach „Niepodległa do Hymnu!” oraz „Szkoła 

do hymnu”. Uczniowie wspólnie śpiewali Hymn Polski z okazji 103 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości. 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 4 decyzje w sprawie wymiaru podatku, 

- 26 decyzji w sprawie zmiany opodatkowania, 

- 1 decyzję w sprawie odmowy umorzenia podatku, 

- 5 zaświadczeń w sprawach podatkowych, 

- 4 postanowienia w sprawach podatkowych, 

- 15 wezwań w sprawach podatkowych, 

- 56 upomnień w sprawach podatkowych, 

- 85 upomnień w sprawach opłat za odpady, 

- 4 pisma w ramach korespondencji z sądami, urzędem skarbowym, komornikami i innymi 

instytucjami. 

Podjęto 93 działania w ramach tzw. egzekucji miękkiej zaległości płatniczych. 

  



W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej w naszej 

gminie jest zarejestrowane 451 podmiotów gospodarczych, w tym 364 aktywnych oraz 

15 w formie spółek. 

W okresie od ostatniej sesji 2 podmioty zawiesiły i jeden podmiot wznowił działalność 

gospodarczą, oraz założono jedną firmę. 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 24 listopada 2021 r.): 

- ogółem – 7823 mieszkańców, 

- w tym 4045 kobiet i 3778 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 pięcioro dzieci, zawarto 2 związki małżeńskie oraz 

zmarło 11 osób, w tym 6 osób z terenu gminy. 

Dokonano jednego sprostowania aktów stanu cywilnego. 

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęto 24 wnioski o wyrobienie 

dowodu osobistego i wydano 43 dowody osobiste. 

Dokonano migracji 28 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz 

złożono 24 zlecenia na migrację aktu. 

Dokonano jedenastu zameldowań na pobyt stały, dwóch zameldowań na pobyt 

czasowy, pięciu zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy, ośmiu wymeldowań z pobytu 

stałego oraz przyjęto dwa zgłoszenia wyjazdu za granicę. 

Wydano 17 zaświadczeń. Siedmiokrotnie udostępniono dane z Rejestru Mieszkańców 

i PESEL. Przesłano 9 zawiadomień do szkół lub innych instytucji. Dokonano 14 potwierdzeń 

profilu zaufanego. 

Od 8 listopada wydawane są nowe dowody osobiste zawierające odciski palców oraz 

podpis posiadacza zapisane w warstwie graficznej. Zmiany dotyczą dowodów dla osób 

powyżej 12 roku życia. W związku z wprowadzonymi zmianami nie ma możliwości złożenia 

wniosku o wyrobienie dowodu osobistego drogą elektroniczną dla osoby powyżej 12 roku 

życia. Dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność i nie ma obowiązku wymiany 

na nowy dowód. 



W ZAKRESIE KULTURY 

W okresie międzysesyjnym Centrum Kultury oraz Biblioteka prowadziły działalność 

stacjonarną i brały udział w realizacji licznych projektów. 

Centrum Kultury w ramach programu „EDUKO” zrealizowało projekt „Historia Śląska 

od kuchni” – warsztaty kulinarne dla seniorów, konkurs oraz wydało „Przepiśnik śląski”. 

Rozpoczęto realizację programu edukacji artystyczno-regionalnej dla dzieci. Do udziału 

w programie zostały zaproszone wszystkie przedszkola oraz klasy pierwsze szkół 

podstawowych. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie aż do czerwca. 

Od 4 listopada odbywają się zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych w ramach polsko-

czeskiego projektu „Muzyka ponad granicami”. W programie nauka tańców towarzyskich 

i tradycyjnych tańców czeskich. 

6 i 20 listopada odbyły się warsztaty sensoryczne dla dzieci i rodziców w ramach cyklu  

„Sztuka - to dla nas rodzinne”. 

11 listopada w domu kultury w Karłowicach zorganizowano obchody Święta 

Niepodległości. Okolicznościowy spektakl przygotowały grupy teatralne „Złota Gęś” i „Zero 

stresu”. Zespół „Lira” przygotował recital pieśni patriotycznych. 

14 listopada zespół „Siołkowiczanki” świętował jubileusz 35-lecia. Podczas koncertu 

wystąpił zespół „Siołkowiczanki” prezentując swój bogaty dorobek artystyczny oraz twórcy 

związani z Centrum Kultury. Serdecznie gratuluję „Siołkowiczankom” pięknego jubileuszu 

oraz życzę, aby nadal swoim śpiewem cieszyły publiczność i były muzyczną wizytówką naszej 

Gminy. 

Sekcja turystyczna Wandrusie zorganizowała wyprawę w  Beskidy. Uczestnicy zdobyli 

szczyt Babiej Góry. 

W dniach 23-25 listopada trwają bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży z gier 

planszowych realizowane w ramach projektu „Potomkowie Kapitana Nemo” we współpracy 

z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu. 

Centrum Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w konkursie 

na najpiękniejszą ozdobę choinkową. 

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

z bogatej oferty zajęć. 



Gminna Biblioteka Publiczna wspólnie z Centrum Kultury zorganizowała 

wielopokoleniowe  spotkanie  poetyckie w Karłowicach. Swoją twórczość zaprezentowali 

Walter Pyka, Jagoda Bąk i Danuta Ewa Orzeszyna. 

Zorganizowano wystawę „Historia powiatu opolskiego - wybrane publikacje ze zbiorów 

śląskich WBP w Opolu”. W filii w Stobrawie 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 przedszkolaków. W oddziale dziecięcym 

zorganizowano cykl spotkań z bohaterami literackimi - misiami. 

Filia biblioteczna w Siołkowicach rozpoczęła realizację projektów we współpracy 

z Mniejszością Niemiecką - warsztatów adwentowych dla seniorów oraz zajęć dla dzieci 

„Hexenhaus” - bajki braci Grimm. 

DZIAŁANIA W SOŁECTWACH 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano m.in.: 

- dodatkowe prace w ramach pielęgnacji terenów zielonych w Karłowicach, 

- zakup krzewów w Kurzniach, 

- zakup sprzętu do altany w Popielowskiej Kolonii. 

Zostało złożone rozliczenie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. 

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

w formie zdalnej lub osobistej: 

3 listopada wzięłam udział spotkaniu roboczym z prezesem Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Panem Maciejem Stefańskim, 

8 listopada spotkałam się z prezesem Związku Niewidomych, 

15 listopada wraz z sołtysami wzięłam udział w konsultacjach w formie warsztatów 

dotyczących mobilności w Aglomeracji Opolskiej, 

17 listopada spotkałam się z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski Zielony 

Szlak”, Samorządu Województwa oraz Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w sprawach realizacji PROW, 

  



19 listopada spotkałam się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji 

Dnia Pracownika Socjalnego, 

23 listopada wzięłam udział w spotkaniu roboczym z Wicewojewoda Opolskim Panem 

Tomaszem Witkowskim. 
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