
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. od dnia 17 grudnia 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 25 zarządzeń dotyczące: 

1. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, 

2. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, 

3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 

4. powołania komisji przetargowych, 

5. powołania komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert, 

6. zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

7. powołania pełnomocnika do spraw przeciwdziałania narkomanii, 

8. rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

9. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, 

10. powołania Gminnych Komisji Konkursowych w konkursach przedmiotowych dla szkół, 

11. upoważnienia kierownika i pracowników GOPS do prowadzenia spraw z zakresu dodatku 

osłonowego, 

12. ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, 

13. wyznaczenia GOPS do realizacji programu opieki wytchnieniowej i udzielenia 

pełnomocnictwa kierownikowi GOPS, 

14. wprowadzenia regulaminu oraz opłat za odbiór odpadów o masie ponad wyznaczony limit 

na PSZOK w Starych Siołkowicach, 

15. wyznaczenia komisji przetargowej, 

16. zarządzenia wyborów sołtysa w Nowych Siołkowicach. 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 17 zaświadczeń oraz 5 wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 



Ogłoszono i prowadzono postepowania przetargowe na zadania: 

- Laboratoria przyszłości dla szkół podstawowych na terenie gminy, 

- 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. 

Prowadzono procedury związane z planem w Popielowskiej Kolonii.  

Prowadzony był nadzór nad inwestycjami gminnymi (ścieżki rowerowe etap I i II, drogi 

gminne w 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. 

Prowadzona jest obsługa deklaracji dotyczących źródeł ciepła i rodzajów spalanych 

paliw. 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 

Wydałam 5 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości w Popielowie i Starych 

Siołkowicach. 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

Zakończyły się eliminacje gminne konkursów przedmiotowych w szkołach 

podstawowych. Łącznie przeprowadzonych zostało 9 konkursów. Do kolejnego etapu 

wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 85% punktów. 

Wszystkim życzę dalszych sukcesów. 

Zgodnie z Kartą Nauczyciela do 20 stycznia przeprowadzono analizę poniesionych 

w 2021 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 

wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Z przeprowadzonej analizy 

wynika, iż zostały osiągnięte średnie wynagrodzenia na wszystkich stopniach awansu 

zawodowego w związku z czym nie występuje konieczność wypłaty dodatku wyrównawczego. 



Od 10 stycznia wszystkie szkoły powróciły do nauki stacjonarnej. W związku 

z pojawiającymi się w szkołach i przedszkolach przypadkami zakażeń koronawirusem, 

po pozytywnej opinii Sanepidu, w poszczególnych oddziałach wprowadzana była nauka 

w systemie hybrydowym. Od 27 stycznia do 27 lutego nauka dla klas od 5 do 8 będzie odbywać 

się w trybie zdalnym, klasy młodsze nadal będą uczyć się w trybie stacjonarnym. 

31 stycznia wszyscy uczniowie szkół rozpoczną ferie zimowe i powrócą do szkół 

14 lutego. Zachęcam dzieci i rodziców do zachowania bezpieczeństwa i rozsądku w trakcie 

wypoczynku, w szczególności w związku z sytuacją epidemiczną. 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 2 decyzje w sprawie wymiaru podatku, 

- 26 decyzji w sprawie zmiany opodatkowania, 

- 2 decyzje w sprawie ulgi nabycia lub inwestycyjnej, 

- 13 zaświadczeń w sprawach podatkowych, 

- 6 postanowień w sprawach podatkowych, 

- 21 wezwań w sprawach podatkowych, 

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

instytucjami. 

Podjęto 3 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 358 aktywnych oraz 

13 w formie spółek. 

W okresie od ostatniej sesji 2 podmioty zawiesiły funkcjonowanie, 5 zakończyło 

działalność gospodarczą oraz założono jedną firmę. 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 26 stycznia 2022 r.): 

- ogółem – 7782 mieszkańców, 

- w tym 4031 kobiet i 3751 mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 67 cudzoziemców – obywateli Ukrainy, Niemiec, 

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



W omawianym okresie urodziło się troje dzieci, zawarto jeden związek małżeński oraz 

zmarło 26 osób, w tym 19 osób z terenu gminy. 

Dokonano czterech transkrypcji aktu urodzenia oraz pięciu uzupełnień aktów stanu 

cywilnego. 

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęto 50 wniosków o wyrobienie 

dowodu osobistego i wydano 34 dowody osobiste. 

Dokonano migracji 41 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz 

złożono 33 zlecenia na migrację aktu. 

Dokonano dwunastu zameldowań na pobyt stały, jednego zameldowania na pobyt 

czasowy, dwóch zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy, jednego przemeldowania 

w obrębie gminy oraz sześciu wymeldowań z pobytu stałego. 

Wydano 25 zaświadczeń. Przyjęto 3 wnioski na Kartę Dużej Rodziny i 2 wnioski 

na Opolską Kartę Rodziny i Seniora. 

W ZAKRESIE PROJEKTÓW MIĘKKICH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na zadania: 

1) „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych samotnych 

i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów” – dotację w wysokości 80.000 zł 

otrzymała Caritas Diecezji Opolskiej, 

2) „Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych” – dotację w kwocie 15.000 zł 

otrzymała Caritas Diecezji Opolskiej, 

3) „Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez 

sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów” – dotacje otrzymały: 

Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe” w Popielowie kwotę 140.000 zł oraz Klub 

Sportowy Rybna w kwocie 40.000 zł, 

4) „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć 

w różnych dyscyplinach sportu” – dotacje otrzymały: Gminny Związek „Ludowe Kluby 

Sportowe” w Popielowie kwotę 37.000 zł oraz Klub Sportowy INTER Siołkowice w kwocie 

13.000 zł. 

Została podpisana umowa na realizację grantu na projekt „Cyfrowa Gmina” w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt obejmuje diagnozę 

cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz zakup  sprzętu komputerowego do Urzędu 



Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz szkół i przedszkoli na terenie Gminy 

Popielów. Dofinansowanie wynosi 239 070,00 zł.  

W ZAKRESIE KULTURY 

W okresie międzysesyjnym Centrum Kultury oraz Biblioteka prowadziły działalność 

stacjonarną i brały udział w realizacji licznych projektów. 

Przy Centrum powstał Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwają 

przygotowania do organizacji 30. Finału WOŚP z licznymi atrakcjami. 

Przygotowano ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży na czas ferii zimowych. Odbędą się 

warsztaty artystyczne: taneczne, plastyczne, muzyczne, zajęcia sportowe, seanse filmowe, 

zajęcia profilaktyczne dla młodzieży oraz wycieczka do Kolejkowa we Wrocławiu. 

Uzyskano dofinansowanie w ramach programu „Zalogowani na rozwój”. Projekt 

adresowany jest do osób w wieku senioralnym. Realizacja zajęć rusza już 1 lutego. 

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

i korzystania z bogatej oferty zajęć. 

DZIAŁANIA W SOŁECTWACH 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zakup sprzętu dla OSP Popielów. 

Przygotowano wniosek w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na zadania 

do realizacji w Kurzniach, Starych Kolniach, Starych Siołkowicach i Stobrawie. 

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

w formie zdalnej lub osobistej: 

13 stycznia wzięłam udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki SIM Opolskie, 

14 stycznia spotkałam się z zarządem Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi oraz wzięłam udział 

w zebraniu walnym OSP Karłowice, 

19 stycznia spotkałam się z Panem Marszałkiem Zbigniewem Kubalańcą i przedstawicielami 

Urzędu Marszałkowskiego oraz sołtysami w ramach podsumowania Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej za 2021 rok, 

20 stycznia uczestniczyłam w uroczystym otwarciu Klubu Senior plus w Lubieni. 
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