
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. 25 listopada 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 wydane 13 zarządzeń dotyczących: 

1. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, 

2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, 

3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 

4. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania dotyczące zdrowia i sportu w 2022 r., 

5. inicjatyw społecznych, 

6. rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru przy ul. Szkolnej w Popielowskiej Kolonii, 

7. ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego – gabinetu lekarskiego 

w Popielowie, 

8. nabycia nieruchomości zabudowanej kioskiem w Karłowicach, 

9. wyznaczenia komisji przetargowej. 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 15 zaświadczeń oraz 3 wypisy i wyrysy z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Prowadzono 3 uzgodnienia w zakresie zjazdów i infrastruktury w pasie dróg gminnych 

oraz wydano 6 opinii dotyczących wstępnych projektów podziału nieruchomości. 

Prowadzone są postępowania przetargowe na zadania: 

- Laboratoria przyszłości dla szkół, 

- „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap III 

– Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 

na odcinku Popielów – Popielowska Kolonia. 

  

  



Udzielono zamówienie na: 

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Popielów, a także na z Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

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

organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych, 

- przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Nowe Siołkowice oraz pełnienie 

obowiązków inspektora nadzoru dla tej inwestycji, 

- działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami – 

zakup pojemników do selektywnej zbiórki i wyposażenia edukacyjnych centrów recyklingu – 

podpisano umowy dla siedmiu części z ośmiu, 

- zakup przegubowej zamiatarki uliczno-chodnikowej dla Gminy Popielów, 

- zakup wyposażenia do Klubu Senior+ w miejscowości Lubienia. 

Wśród złożonych naborze wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 

rok Wojewoda Opolski zarekomendował wsparcie zadania pn. „Remont drogi gminnej - 

ul. Lubieńska w miejscowości Popielów”. Planowana wartość zadania wynosi 1 546 785,31 zł. 

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

rowerowe, PSZOK, drogi gminne w Popielowie, Lubieni i Nowych Siołkowicach) 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. 

Podpisano umowę na przeprowadzenie szkolenia online dla pracowników z zakresu 

systemu BDO dla projektu pn. „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu 

gospodarki odpadami” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014-2020. 

Przeprowadzono oględziny drzew zgłoszonych do wycinki na działkach prywatnych 

i gminnych. Prowadzono sprawy dotyczące decyzji środowiskowych. 



Prowadzona jest bieżąca korespondencja w sprawach rolnictwa, ochrony środowiska, 

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

W ZAKRESIE OŚWIATY 

W związku z przypadkami zakażeń koronawirusem, po pozytywnej opinii Sanepidu, 

wprowadzano naukę w sposób hybrydowy klasach we wszystkich szkołach podstawowych 

oraz w przedszkolach w Karłowicach i Popielowie. 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra Edukacji i Nauki we wszystkich szkołach 

od 20 grudnia do 9 stycznia będzie prowadzona nauka zdalna, w tym od 23 grudnia 

do 2 stycznia trwa świąteczna przerwa w zajęciach, a od 10 stycznia planowany jest powrót 

do nauki stacjonarnej. 

Rodzice, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom z klas I – III mogą wnioskować 

o objęcie ich zajęciami świetlicowymi. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą prowadzone stacjonarnie niezależnie 

od ograniczeń funkcjonowania placówek. 

Przedszkola nadal pracują w formie stacjonarnej z wyjątkiem oddziałów poddanych 

kwarantannie. 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 3 decyzje w sprawie wymiaru podatku, 

- 18 decyzji w sprawie zmiany opodatkowania, 

- 1 decyzję w sprawie o umorzeniu podatku, 

- 7 zaświadczeń w sprawach podatkowych, 

- 7 postanowień w sprawach podatkowych, 

- 19 wezwań w sprawach podatkowych, 

- 106 upomnień w sprawach podatkowych, 

- 1 upomnienie w sprawach opłat za odpady, 

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

instytucjami. 

Podjęto 68 działań w ramach tzw. egzekucji miękkiej zaległości płatniczych. 

  



W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej w naszej 

gminie są zarejestrowane 453 podmioty gospodarcze, w tym 361 aktywnych oraz 15 w formie 

spółek. 

W okresie od ostatniej sesji założono 1 przedsiębiorca zakończył działalność, 

3 podmioty zawiesiły działalność oraz założono jedną firmę. 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 16 grudnia 2021 r.): 

- ogółem – 7808 mieszkańców, 

- w tym 4044 kobiet i 3764 mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 75 cudzoziemców – obywateli Ukrainy, Niemiec, 

Holandii, Rosji, Słowacji, Mołdawii, Tajlandii i Rosji, z tego 12 osób posiada karty stałego 

pobytu. 

W omawianym okresie urodziło się troje dzieci oraz zmarło 10 osób, w tym 6 osób 

z terenu gminy. 

Dokonano jednego uzupełnienia aktów stanu cywilnego. 

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęto 9 wniosków o wyrobienie 

dowodu osobistego i wydano 17 dowodów osobistych. 

Dokonano migracji 46 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz 

złożono 114 zlecenia na migrację aktu. 

Dokonano pięciu zameldowań na pobyt stały, pięciu zameldowań cudzoziemców 

na pobyt czasowy i jednego wymeldowania z pobytu stałego. 

Wydano 25 zaświadczeń. Trzykrotnie udostępniono dane z Rejestru Mieszkańców 

i PESEL. Dokonano 17 potwierdzeń profilu zaufanego. 

W ZAKRESIE PROJEKTÓW MIĘKKICH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Gmina Popielów przystąpiła do konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie 

dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Celem konkursu jest wsparcie rodzin 

popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu 

do Internetu. Zebrano niezbędne informacje od beneficjentów oraz złożono dokumentację 

w dniu 16.12.2021 r. 



Kolejne organizacje z terenu Gminy Popielów korzystając z pomocy pracowników 

Urzędu Gminy otrzymały dofinansowania na realizację zaplanowanych zadań: 

- Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nowe Siołkowice” zrealizowało zadanie pn. „Piernikowy czas 

w świątecznym klimacie”. W ramach zadania na placu rekreacyjno-sportowym w Nowych 

Siołkowicach zaplanowano spotkanie edukacyjno-integracyjne. Ważnym elementem projektu 

było doposażenie organizacji w sprzęt nagłaśniający, który będzie wykorzystywany podczas 

rozmaitych spotkań i wydarzeń organizowanych w Nowych Siołkowicach. 

- KGW Stobrawianki zrealizowało zadanie pn. „Kuchnia Świętego Mikołaja”. Odbyły się 

warsztaty zdobienia pierników, połączone z zabawami dla dzieci o charakterze mikołajkowym. 

W ramach zadania zostały zakupione: maszyny do waty cukrowej, maszyna do popcornu oraz 

akcesoria kuchenne. 

Obecnie pracownicy Urzędu Gminy wspomagają organizacje przy rozliczeniu tych zadań 

Zakończyło się rozliczanie projektów realizowanych w gminie Popielów w roku 2021 

w ramach konkursów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania Stobrawski Zielony Szlak 

wykonanych przez: 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa „Razem” zadanie pn.: „Akademia Dobrego Życia”, 

- Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona, zadanie 

pn.: „Produkty pszczele w kuchni i aptece”, 

- Gminę Popielów, zadania pn.: „Aktywność w wodzie i ekologia na co dzień”, „Integracja 

poprzez Ekoedukację” oraz „Razem dla środowiska”. 

Wszystkie projekty skierowane były do mieszkańców Gminy Popielów, dla różnych grup 

wiekowych: dzieci, młodzieży oraz seniorów. 

W ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” zostały zakupione plac 

zabaw dla dzieci w Starych Siołkowicach oraz interaktywne materiały dydaktyczne - monitor 

interaktywny, laptop, drukarka oraz magiczny dywan wraz z pakietami gier edukacyjnych 

do realizacji zajęć dodatkowych dla wszystkich przedszkoli. 

W ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina” otrzymano dofinansowanie 

w wysokości 239 070,00 zł. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji 

samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Środki zostaną przeznaczone 

na doposażenie w sprzęt komputerowy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. 



Zakończyła się realizacja projektu Lokalny Animator Sportu. W jego ramach od marca 

do listopada prowadzone były zajęcia sportowe na Orliku w Popielowie. Łączny koszt 

dofinansowania dla Animatorów z projektu wyniósł 9 996,50 zł. 

W dniu 6 grudnia 2021 r. zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych w 2022 roku w zakresie: 

- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań: 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie rożnych form 

współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-

rekreacyjnych na terenie gminy Popielów, 

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez 

prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu 

oraz 

- Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań: 

1) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej poprzez pielęgnację w środowisku 

domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie 

Gminy Popielów, 

2) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej poprzez rehabilitację leczniczą dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych. 

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy 

w Popielowie lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Popielowie w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 28 grudnia 2021 r., do godz. 12.00. Szczegóły dostępne są na stronie Urzędy 

Gminy oraz BIP. 

W ZAKRESIE KULTURY 

W okresie międzysesyjnym Centrum Kultury oraz Biblioteka prowadziły działalność 

stacjonarną i brały udział w realizacji licznych projektów. 

Przy Centrum Kultury powstał Klub Dobrego Filmu. W jego ramach będą organizowane 

projekcie filmów dla dzieci i dla dorosłych. Pierwsze spotkania odbyły się 3 grudnia. 

5 grudnia odbył się spektakl mikołajkowy oraz spotkanie z Mikołajem dla uczestników 

zajęć organizowanych w Centrum. 



Prowadzone były zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych w ramach polsko-czeskiego 

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

tańców czeskich. 

W ramach programu „Tyglik tradycji” instruktorzy Centrum Kultury przeprowadzili 

kolejne warsztaty artystyczno-regionalne dla dzieci z przedszkoli i szkół w Karłowicach, 

Popielowie i w Starych Siołkowicach. 

Rozstrzygnięto konkurs na „Ozdobę choinkową” dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Wszystkie zgłoszone prace zostały nagrodzone. 

12 grudnia odbył się kiermasz i warsztaty świąteczne w ramach akcji charytatywnej 

„Niech rodzi się dobro”. Cały dochód z akcji został przeznaczony na leczenie chorego Adama 

Bieleckiego. 

Kadra Centrum Kultury wraz z wolontariuszami włączyła się do przygotowania kartek 

świątecznych oraz upominków dla seniorów z gminy Popielów. 

W sekcjach i zespołach odbywały się przygotowania do świątecznych występów 

muzycznych, wokalnych i tanecznych. 

Przy Centrum Kultury zawiązał się sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwają 

przygotowania do realizacji finału WOŚP zaplanowanego na 30 stycznia na rzecz diagnostyki 

i leczenia wzroku u dzieci. Centrum zaprasza wszystkich chętnych do włączenia się do akcji. 

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

z bogatej oferty zajęć. 

Gminna Biblioteka Publiczna kontynuowała działania na rzecz dzieci i seniorów. W filii 

w Starych Siołkowicach prowadzone były zajęcia „Senior kafej z książką”. W oddziale 

dziecięcym zorganizowano zajęcia dla dzieci. 

Zakupione zostały nowości – książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Kraszewski. Komputery 

dla bibliotek”. 

DZIAŁANIA W SOŁECTWACH 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano m.in.: 

- zakupiono sprzęty w ramach doposażenia domu kultury w Karłowicach, 

- zakup drzewek w Popielowskiej Kolonii, 

- nadbudowę daszku nad grillem w Lubieni, 



- zakup ogrzewacza gazowego w Nowych Siołkowicach, 

- zakup kosza w kształcie serca do zbierania nakrętek, 

- zakupiono i ułożono kostkę na placu zabaw w Kaniowie, 

- zorganizowano spotkania mikołajkowe i świąteczne w Kaniowie, Stobrawie, Starych Kolniach, 

Starych Siołkowicach, Kuźnicy Katowskiej i Rybnej. 

W Stobrawie do działań aktywnie włączyło się Koło Gospodyń Wiejskich „Stobrawianki” i OSP 

Stobrawa, które pomogły w dystrybucji drobnych prezentów dla dzieci objętych kwarantanną. 

OSP Karłowice we współpracy ze szkołami i ludźmi dobrej woli przeprowadziło zbiórkę darów 

dla domowego hospicjum domowego w Opolu i kiermasz. 

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

w formie zdalnej lub osobistej: 

9 grudnia zorganizowałam w Popielowie posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Sieci 

Odnowy i Rozwoju Wsi, 

14 grudnia wzięłam udział w zebraniu walnym Aglomeracji Opolskiej. 

Popielów 2021-12-16 
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