
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 27 stycznia 2022 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 8 zarządzeń dotyczących: 

1. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, 

2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 

3. ustalenia planu finansowego na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

4. określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli 

publicznych i klas pierwszych szkół podstawowych, 

5. wprowadzenia zmiany do Regulaminu PSZOK, 

6. ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu w ośrodku zdrowia w Karłowicach, 

7. konsultacji społecznych projektu uchwały, 

8. powołania komisji przetargowej. 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 9 zaświadczeń oraz 4 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Dokonano 6 uzgodnień zjazdów i infrastruktury w pasie drogowym oraz 

4 uzgodnienia dotyczące przyłączy i inwestycji. 

Przygotowano programy funkcjonalno-użytkowe dotyczące budowy świetlic wiejskich 

w Kuźnicy Katowskiej i Nowych Siołkowicach. Opracowano dokumentację kosztorysową 

wymiany źródeł ciepła w Centrum Kultury w Popielowie, w GOPS i w świetlicach wiejskich. 

Ogłoszono postepowanie przetargowe na zadanie pn. Budowa szatni dla LKS 

w Karłowicach wraz z ogrodzeniem rozgraniczającym płytę boiska od widowni 

i zagospodarowaniem terenu. 

Ogłoszono i przygotowywano zapytania ofertowe na zadania: 

- Wykonanie wiat w ramach projektu pn. „Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - 

edukacja, rozpoznanie i ochrona”, 

- Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu gospodarowania odpadami, 



- Pielęgnacja terenów zielonych w miejscowościach: Stare Siołkowice, Karłowice, Lubienia, 

Stobrawa oraz Kurznie, 

- Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Budowa kanalizacji 

sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Popielowska Kolonia. 

Przeprowadzono inwentaryzację i analizę oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

pod kątem wymiany na lampy LED. 

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 

Został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów 

zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Popielów. 

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków do 28.02.2022 r. w siedzibie 

Urzędu Gminy. Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub bezpośrednio w Urzędzie. 

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

działania na rzecz wymiany pieców na bardziej ekologiczne. 

Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola 

Publicznego w Karłowicach” zostało wybrane do dofinasowania w ramach RPO WO 2014-

2020. Planowana wartość całkowita zadania wynosi 1 053 375,76 zł, w tym dofinasowanie 

693 788,11 zł. 

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej - ul. Lubieńska w miejscowości Popielów” zostało 

ujęte na liście zadań zakwalifikowanych do dofinasowania w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg na 2022 r. Wartość całkowita zadania wynosi 1 546 785,31 zł, w tym 

dofinasowanie 928 071,19 zł co stanowi 60% planowanych wydatków. 

Prowadzona jest obsługa deklaracji dotyczących źródeł ciepła i rodzajów spalanych 

paliw oraz zgłoszeń wycinki drzew. 

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 3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości - 1 w Starych Siołkowicach 

i 2 w Karłowicach. 

Nadałam 4 numery porządkowe budynkom w Lubieni i Karłowicach. 

Podpisałam umowę dzierżawy nieruchomości w Stobrawie. 

Została przygotowana niezbędna dokumentacja do najmu lokalu apteki w Karłowicach. 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

13 lutego zakończyły się ferie zimowe. Uczniowie klas I - IV powrócili do nauki 

stacjonarnej. Uczniowie klas V - VIII kontynuowali naukę zdalną i do nauczania stacjonarnego 

wracają 21 lutego. 

W związku z przypadkami koronawirusa prowadzone było nauczanie hybrydowe 

w przedszkolu w Karłowicach. 

Uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Dzierżona w Karłowicach zajęła 

wysokie lokaty i otrzymała tytuł finalistki w wojewódzkich konkursach przedmiotowych 

z matematyki i języka polskiego. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów! 

23 lutego rozpocznie się rekrutacja uczniów do przedszkoli publicznych i klas 

pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023. W dniu 20 kwietnia nastąpi 

podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do szkół oraz przeszkoli. Postepowanie uzupełniającego rozpocznie się 9 maja. 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 2924 decyzje w sprawie wymiaru podatku, 

- 5 decyzji w sprawie zmiany opodatkowania, 

- 2 zaświadczenia w sprawach podatkowych, 

- 10 wezwań w sprawach podatkowych, 

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

instytucjami. 

  



W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W naszej gminie są zarejestrowane 454 podmioty gospodarcze, w tym aktywnych 362 

oraz 13 w formie spółek. 

W okresie od ostatniej sesji 1 podmiot zawiesił działalność gospodarczą. 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 18 lutego 2022 r.): 

- ogółem – 7786 mieszkańców, 

- w tym 4043 kobiety i 3753 mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 53 cudzoziemców - obywateli Ukrainy, Niemiec, 

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

W omawianym okresie urodziło się 2 dzieci, zawarto 2 związki małżeńskie oraz zmarło 

6 osób, w tym 5 osób z terenu gminy. 

Dokonano transkrypcji 1 aktu urodzenia oraz 2 uzupełnień aktów stanu cywilnego. 

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęto 27 wniosków o wyrobienie 

dowodu osobistego i wydano 26 dowodów osobistych. 

Dokonano migracji 15 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz 

złożono 12 zleceń na migrację aktu. 

Dokonano 13 zameldowań na pobyt stały, 2 zameldowań na pobyt czasowy, 

5 zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy, 14 przemeldowań w obrębie gminy oraz 

2 wymeldowań z pobytu stałego. Wydano 1 decyzję w sprawie meldunku. 

Wydano 11 zaświadczeń. Przesłano do szkół 6 zawiadomień. 

Dokonano 16 potwierdzeń profilu zaufanego. Przyjęto 2 wnioski na Opolską Kartę 

Rodziny i Seniora. 

W ZAKRESIE PROJEKTÓW MIĘKKICH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Gmina Popielów otrzyma dofinansowanie w wysokości 375 500,00 zł w ramach 

konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020. Wsparciem zostanie objętych 143 uczniów z rodzin popegeerowskich. 

  



W ZAKRESIE KULTURY 

30 stycznia w Popielowie odbył się 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Na scenie wystąpiły zespoły działające przy Centrum Kultury oraz iluzjonista i żongler. Odbyły 

się warsztaty plastyczne w Bibliotece oraz pokazy przygotowane przez strażaków z OSP 

Karłowice i OSP Popielów. Do udziału w akcji włączyły się sołectwa, organizacje społeczne, 

firmy i osoby prywatne. Dzięki hojności mieszkańców naszej gminy w zbiórkach ulicznych 

i podczas licytacji zebrano 20 270 zł i 78 gr. 

W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież mogły skorzystać z bogatej oferty zajęć 

w Popielowie, Karłowicach, Stobrawie i Kaniowie. Odbyły się warsztaty taneczne, plastyczne, 

muzyczne i teatralne oraz seanse filmowe dla dzieci. Młodzież wzięła udział w warsztatach 

teatralnych i zajęciach profilaktycznych. Zorganizowano bal karnawałowy oraz wycieczkę 

do Kolejkowa we Wrocławiu wraz z warsztatami modelarskimi. 

5 lutego w Popielowie zorganizowano tradycyjny Babski Comber. 

Rozpoczęła się realizacja projektu „Z@logowani na rozwój”, w którym bierze udział 

20 seniorek z całej gminy. W ramach projektu odbyły się już pierwsze warsztaty 

psychologiczne, ceramiczne i informatyczne. Projekt został dofinansowany z programu 

Generacja 6.0 Fundacji BGK w kwocie 14989 zł. 

Uruchomiono zajęcia z tańca współczesnego dla dzieci i młodzieży w Karłowicach. 

Gminna Biblioteka Publiczna w czasie ferii zorganizowała zajęcia pod hasłem „Dlaczego 

by nie?! Ferie 2022 w bibliotece”. 

Uruchomiono darmową wypożyczalnię cyfrową Academica umożliwiającą dostęp 

do zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej obejmujących ponad 3 miliony publikacji 

z różnych dziedzin wiedzy. 

W tym roku biblioteka i filie biblioteczne będą dostępna także w wybrane soboty 

w godzinach od 9:00 do 13:00. Szczegółowy na stronie biblioteki na Facebook’u. 

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

i korzystania z bogatej oferty zajęć. 

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

w formie zdalnej lub osobistej: 

3 lutego wzięłam udział w zebraniu wiejskim w Nowych Siołkowicach w trakcie którego 

wybrano nowego sołtysa - Panią Andżelikę Kociok. 



4 lutego spotkałam się z uczestnikami turnieju tenisa stołowego w Popielowie, 

18 lutego uczestniczyłam w zebraniu walnym sprawozdawczym OSP Kaniów. 

Popielów 2022-02-18 
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