
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 21 lutego 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 20 zarządzeń dotyczących: 

1. zmian w planie dochodów i wydatków, 

2. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, 

3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 

4. przeprowadzenia wyborów rady sołeckiej w Nowych Siołkowicach, 

5. ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokali - gabinetów stomatologicznych w Karłowicach 

i Starych Siołkowicach, 

6. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w Stobrawie, 

7. przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości w Karłowicach, 

8. konsultacji społecznych projektu uchwały, 

9. powołania komisji w konkursie recytatorskim w języku niemieckim, 

10. powołania komisji przetargowych, 

11. upoważnienia kierownika i pracowników GOPS do prowadzenia spraw dotyczących 

świadczenia jednorazowego dla uchodźców, 

12. upoważnienia kierownika GOSP do prowadzenia spraw dotyczących świadczenia 

na zakwaterowanie uchodźców. 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 15 zaświadczeń oraz 4 wypisy i wyrysy z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Dokonano 4 uzgodnienia zjazdów i infrastruktury w pasie 

drogowym oraz 4 uzgodnienia dotyczące przyłączy i inwestycji. Prowadzono 4 postępowania 

w sprawie wstępnego podziału nieruchomości. 

Udzielono zamówienia na zadania: 

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

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Popielów - Popielowska Kolonia, 



- „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu - Laboratoria Przyszłości - do szkół 

z terenu Gminy Popielów”, 

- Pielęgnacja terenów zielonych w miejscowościach: Stare Siołkowice, Stobrawa oraz Kurznie, 

- Opracowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej 

z zakresu odpadów komunalnych pn. „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów 

z zakresu gospodarowania odpadami”. 

Ogłoszono i przygotowywano zapytania ofertowe na zadania: 

- Dostawa agregatu prądotwórczego i przedłużaczy na bębnie, 

- Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy sieci wodno-

kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy, 

- Pielęgnacja terenów zielonych w miejscowościach Karłowice i Lubienia, 

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

edukacja, rozpoznanie i ochrona”, 

- Oznakowanie tras edukacyjnych w gminie Popielów, Łubniany, Murów i Pokój w ramach 

projektu partnerskiego. 

Ogłoszono i przygotowywano przetargi na zadania: 

- Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-

gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4, 

- Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami 

termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów, 

- Budowa szatni dla LKS w Karłowicach wraz z ogrodzeniem rozgraniczającym płytę boiska 

od widowni, zagospodarowaniem terenu (drugie postępowanie), 

- Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina, 

- Przebudowa ulicy Lubieńskiej w miejscowości Popielów, 

- W ramach POLSKIEGO ŁADU: 

- Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Nowych Siołkowicach  

- Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Katowskiej 

- Przebudowa budynku Centrum Kultury w Popielowie. 

Prowadzony był nadzór nad inwestycjami gminnymi (ścieżki rowerowe, drogi gminne 

w Lubieni) oraz bieżąca korespondencja. 



W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ PROGRAMÓW 

POMOCOWYCH 

Zostały wybrane do dofinansowania trzy projekty: 

- „Budowa elementu małej architektury zabawowej na terenie kąpieliska w Nowych 

Siołkowicach - zestaw do zabawy z wodą” - w ramach Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski 

Zielony Szlak” - wartość całkowita 109 149,60 zł, w tym dofinasowanie w ramach PROW 2014-

2020 to 69 451,00 zł, 

- „Budowa miejsc postojowych przy kąpielisku w Nowych Siołkowicach” - w ramach 

Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Opolszczyzna” - wartość całkowita 164 089,86 zł, w tym 

dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze to 104 608,00 zł, 

- „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Stare Siołkowice, przy 

ulicy Michała 55” - w ramach rządowego programu Senior+ na lata 2021-2025 - wartość 

całkowita 250 000,00 zł, w tym dofinansowanie to 200 000,00 zł. 

W ramach projektu pn. „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów 

z zakresu gospodarowania odpadami” zakupiono i rozlokowano na terenie gminy pojemniki 

do selektywnej zbiórki odpadów, w tym Lokalne Punkty Elektroodpadów, zgniatacze 

do puszek i edukacyjne kosze na placach zabaw w Starych Siołkowicach, Popielowie, Rybnej 

i Karłowicach. Ponadto podpisano umowę na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej 

w ramach której zostaną przeprowadzone m.in. prelekcje w szkołach i przedszkolach, konkurs 

plastyczny z nagrodami oraz spotkania edukacyjne. 

W ramach programu opieki nad zwierzętami prowadzone są zabiegi sterylizacji 

i czipowania psów i kotów. 

W ramach programu Czyste Powietrze odbyło się spotkanie informacyjne w Kurzniach 

oraz udzielane są porady indywidualne. 

Prowadzona jest obsługa deklaracji dotyczących źródeł ciepła i rodzajów spalanych 

paliw oraz wniosków dotyczących wycinki drzew, a także bieżąca korespondencja oraz obsługa 

deklaracji w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami. 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Wydałam 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości - w Popielowie 

i w Popielowskiej Kolonii. 



Złożyłam oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwokupu 2 nieruchomości 

w Karłowicach. 

Podpisałam 2 umowy najmu lokali – gabinetów stomatologicznych w Starych 

Siołkowicach i Karłowicach. 

Została przygotowana niezbędna dokumentacja do sprzedaży nieruchomości 

w Stobrawie oraz dzierżawy nieruchomości w Karłowicach. 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

Przedszkole w Popielowie uzyskało wsparcie finansowe w kwocie 3 750 zł w ramach 

“Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Zostaną zakupione 

książki dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz działania promujące czytelnictwo. 

Uczniowie szkół podstawowych zajęli wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych 

na etapie wojewódzkim uzyskując tytuły laureatów i finalistów: 

- w konkursie polonistycznym: finalistka z PSP Karłowice 

- w konkursie geograficznym: laureat z PSP Stare Siołkowice 

- w konkursie z języka niemieckiego: laureat z PSP Popielów, finaliści z PSP Stare 

Siołkowice i PSP Karłowice 

- w konkursie historycznym: laureat z PSP Karłowice 

- w konkursie matematycznym: finalista z PSP Karłowice 

- w konkursie biologicznym: laureat z PSP Stare Siołkowice, finaliści z PSP Popielów 

i PSP Karłowice 

Gratuluję bardzo serdecznie laureatom i finalistom sukcesów, a nauczycielom dziękuję 

za włożony wkład pracy, żeby ci uczniowie mogli osiągnąć tak wysokie sukcesy! 

Trwa rekrutacja uczniów do przedszkoli publicznych i klas pierwszych szkół 

podstawowych w roku szkolnym 2022/2023. W dniu 20 kwietnia zostaną przedstawione listy 

przyjętych i nieprzyjętych do szkół oraz przeszkoli. Postepowanie uzupełniającego rozpocznie 

się 9 maja. 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 152 decyzje w sprawie zwrotu akcyzy, 

- 5 decyzji w sprawie wymiaru podatku, 

- 18 decyzji w sprawie zmiany opodatkowania, 



- 4 zaświadczenia w sprawach podatkowych, 

- 4 postanowienia w sprawach podatkowych, 

- 8 wezwań w sprawach podatkowych, 

- 6 decyzji w sprawie ulgi lub umorzenia, 

- 3 czynności w ramach egzekucji zaległości płatniczych, 

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

instytucjami. 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W naszej gminie zarejestrowanych jest 451 podmiotów gospodarczych, w tym 

358 aktywnych oraz 13 w formie spółek. 

W okresie od ostatniej sesji 1 podmiot zawiesił działalność gospodarczą i 1 zakończył 

funkcjonowanie, 1 firma wznowiła działalność i założono 1 nową działalność. 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 28 marca 2022 r.): 

- ogółem - 7786 mieszkańców, 

- w tym 4038 kobiet i 3748 mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 61 cudzoziemców - obywateli Ukrainy, Niemiec, 

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

W omawianym okresie urodziło się 5 dzieci, zawarto 3 związki małżeńskie oraz zmarło 

9 osób, w tym 7 osób z terenu gminy. 

Dokonano transkrypcji 1 aktu urodzenia i 1 aktu małżeństwa oraz 2 uzupełnień 

i 2 sprostowań aktów stanu cywilnego. 

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęto 88 wniosków o wyrobienie 

dowodu osobistego i wydano 68 dowodów osobistych. 

Dokonano migracji 21 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz 

złożono 46 zleceń na migrację aktu. 

Dokonano 11 zameldowań na pobyt stały, 4 zameldowań na pobyt czasowy, 

15 zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy, 3 przemeldowań w obrębie gminy oraz 

przyjęto 9 zgłoszeń wyjazdu za granicę. 

W związku z wojną na Ukrainie obsłużono 324 wnioski o nadanie numerów PESEL oraz 

założono 125 profili zaufanych dla obywateli Ukrainy. 



Wydano 38 zaświadczeń. Przesłano do szkół 6 zawiadomień. 

Dokonano 11 potwierdzeń profilu zaufanego. Przyjęto 2 wnioski na Opolską Kartę 

Rodziny i Seniora oraz 2 wnioski na Kartę Dużej Rodziny. 

W ZAKRESIE PROJEKTÓW MIĘKKICH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie otrzymało dofinansowanie 

w kwocie 37 711,00 zł na realizację projektu pt. „Sportowo na Zielonym Szlaku” w ramach LGD 

Stobrawski Zielony Szlak. Celem projektu urządzenie na placu przy SCKTiR innowacyjnego, 

wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego m.in. kręgielni plenerowej oraz boiska 

ze sztuczną trawą. Wartość całego projektu to 59 267,08 zł 

Na Orliku w Popielowie będzie realizowany projekt Lokalny Animator Sportu. Od marca 

do listopada prowadzone będą zajęcia sportowe dzieci i młodzieży. Łączny koszt 

dofinansowania w ramach projektu wyniesie 10 800,00 zł. 

W ZAKRESIE KULTURY 

W Centrum Kultury i świetlicach prowadzone są różnorodne zajęcia oraz obywają się 

zajęcia cykliczne oraz wydarzenia kulturalne: 

- 5 marca w Popielowie obyły się premierowe spektakle dla najmłodszych dzieci 

i rodziców - Teatr Gagoki wystąpił z przedstawieniem „Plum, plusk”, który podziwiała licznie 

zgromadzona publiczność, 

- 6 marca w Popielowie wystąpił Teatr Miejski w Nysie ze spektaklem muzycznym 

„Prysły zmysły” na motywach Kabaretu Starszych Panów, 

- od 14 do 20 marca w Centrum Kultury gościła wystawa pt. „Senat wczoraj i dziś” 

upamiętniające 100. rocznicę powstania Senatu RP, 

- 27 marca w Karłowicach wystąpili Maria i Adam Urbaniakowie z programem 

muzycznym „Edith Piaf”. 

Rozpoczęła się realizacja projektu „Z@logowani na rozwój”, w którym seniorzy z całej 

gminy biorą udział w bezpłatnych zajęciach ceramicznych, psychologicznych, komputerowych, 

nordic walking, a w dalszej części projektu przewidziane są także zajęcia kulinarne oraz wyjazd 

do teatru. Zajęcia odbywają się w Popielowie i Karłowicach. 

Od 3 marca Centrum Kultury organizuje zajęcia artystyczne, plastyczne, taneczne, 

zumba, robotyka oraz naukę języka polskiego dla dzieci i dorosłych - uchodźców z Ukrainy, 



którzy przebywają w Gminie Popielów. Zorganizowany został także seans filmowy w języku 

ukraińskim. 

Od 9 marca Centrum Kultury organizuje kolejny cykl warsztatów artystyczno-

edukacyjnych w ramach realizacji programu „Tyglik tradycji”. W ramach zajęć przedszkolacy 

i uczniowie klas pierwszych z Popielowa, Karłowic i Starych Siołkowic poznają tradycje 

wielkanocne. 

Gminna Biblioteka Publiczna uruchomiła zajęcia dla dzieci z Ukrainy. 

Prowadzone są cykliczne zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci oraz w filii 

w Siołkowicach zajęcia „Senior kafej z książką”. Odbyły się spotkania Dyskusyjnych Klubów 

Książki. 

W Izbie Jakuba Kani gościła delegacja ze szkoły podstawowej w Domaradzu w Gminie 

Pokój, która złożyła kwiaty na grobie Jakuba Kani i pod jego pomnikiem, w ten sposób uczciła 

dzień patrona szkoły. 

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: 

25 lutego wzięłam udział w zebraniu walnym Gminnej Spółki Wodnej. 

28 lutego spotkałam się w ramach zarządzania kryzysowego ze starostą i wojewodą, 

3 marca wzięłam udział w zebraniu wiejskim w Nowych Siołkowicach, w trakcie którego 

wybrano nową radę sołecką, 

10 marca uczestniczyłam w zebraniu walnym Aglomeracji Opolskiej, 

11 marca spotkałam się z w Centrum Kultury z uchodźcami z Ukrainy, a także spotkała się 

z sołtysami z okazji Dnia Sołtysa. 
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