
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 30 marca 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 14 zarządzeń dotyczących: 

1. zmian w planie dochodów i wydatków, 

2. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, 

3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 

4. powołania Pełnomocnika Wójta ds. Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

5. trybu i zasad wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ratowników, 

6. upoważnienia dla kierownika i pracowników GOPS do weryfikacji dotyczących 

świadczenia na zakwaterowanie uchodźców, 

7. zmiany zarządzenia dotyczącego upoważnienia dla kierownika i pracowników GOPS, 

8. powołania komisji przetargowych. 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 8 zaświadczeń oraz 5 wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Dokonano 6 uzgodnień zjazdów i infrastruktury w pasie 

drogowym oraz 6 uzgodnień dotyczące przyłączy i inwestycji. Prowadzono 3 postępowania 

w sprawie wstępnego podziału nieruchomości. 

Ogłoszono i przygotowywano przetargi na zadania: 

- 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 m. 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 SCKTiR w Popielowie. 

Prowadzony był nadzór nad inwestycjami gminnymi (ścieżki rowerowe, remont 

ul. Warszawskiej w Starych Siołkowicach), sporządzeniem cząstkowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Popielowskiej Kolonii oraz bieżąca korespondencja. 

W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ PROGRAMÓW 

POMOCOWYCH 

Została podpisana umowa o dofinasowanie w ramach RPO WO 2014-2020 zadania 

pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego 

w Karłowicach”. Planowana wartość całkowita zadania wynosi 1 053 375,76 zł, w tym 

dofinasowanie 693 788,11 zł. 

W dniu 7 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa o dofinasowanie w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r. zadania pn. „Remont drogi gminnej - 

ul. Lubieńska w miejscowości Popielów”. Wartość całkowita zadania wynosi 1 546 785,31 zł, 

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

W ramach programu opieki nad zwierzętami prowadzone są zabiegi sterylizacji 

i czipowania psów i kotów. 

Udzielane są porady indywidualne w ramach programu Czyste Powietrze. 

Dokonano oględzin drzew wnioskowanych do wycinki przez mieszkańców gminy 

Popielów na terenach prywatnych i nieruchomości należących do Gminy Popielów. 

Prowadzona jest obsługa deklaracji dotyczących źródeł ciepła i rodzajów spalanych 

paliw oraz bieżąca korespondencja oraz obsługa deklaracji w sprawach opłat 

za gospodarowanie odpadami. 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Wydałam 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości w Popielowie oraz 1 decyzję 

o rozgraniczeniu nieruchomości w Karłowicach. Nadałam numery porządkowe 2 budynkom 

w Karłowicach i Lubieni. 

Podpisałam umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej w Karłowicach. 



Została przygotowana niezbędna dokumentacja do dzierżawy części nieruchomości 

gruntowej w Karłowicach. 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

30 marca odbyły się w Popielowie eliminacje rejonowe XXVIII Konkursu 

Recytatorskiego w języku niemieckim ,,Młodzież recytuje poezję” / „Jugend trägt Gedichte 

vor“. 

Dzieci i młodzież z Ukrainy korzystają ze zróżnicowanej oferty edukacyjnej. Część 

uczniów korzysta z nauki zdalnej w ramach systemu edukacyjnego Ukrainy i nie podlega 

obowiązkowi szkolnemu w rozumieniu prawa polskiego. Pozostali uczniowie mogą uczęszczać 

do szkół i przedszkoli. Wyboru ścieżki edukacyjnej dokonują rodzice. 

Na terenie naszej gminy do szkół uczęszcza 36 uczniów. Zostali zapisani do klas zgodnie 

z deklaracją rodziców. Wszystkie dzieci mają zapewnione dodatkowe zajęcia z języka 

polskiego. 

Wszystkie dzieci z Ukrainy przebywające w naszej gminie mogą brać udział 

w organizowanych przez Centrum Kultury bezpłatnych zajęciach plastycznych połączonych 

z nauką języka polskiego, kreatywnych, tanecznych i z robotyki oraz zajęciach sportowych 

na Orliku. Zorganizowany został również kurs językowy dla dzieci i dorosłych. 

Zakończyło się postepowanie rekrutacyjne do szkół i przedszkoli z terenu Gminy 

Popielów. 20 kwietnia 2022 r. zostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych. Postepowanie uzupełniającego rozpocznie się 9 maja. 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 8 decyzji w sprawie wymiaru podatku, 

- 27 decyzji w sprawie zmiany opodatkowania, 

- 4 zaświadczenia w sprawach podatkowych, 

- 1 postanowienie w sprawach podatkowych, 

- 16 wezwań w sprawach podatkowych, 

- 9 upomnień w sprawach podatkowych, 

- 21 czynności w ramach egzekucji zaległości płatniczych, 

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

instytucjami. 



W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W naszej gminie zarejestrowanych jest 448 podmiotów gospodarczych, w tym 361 

aktywnych oraz 13 w formie spółek. 

W okresie od ostatniej sesji 1 podmiot zawiesił działalność gospodarczą i 3 zakończyły 

funkcjonowanie, 1 firma wznowiła działalność i założono 2 nowe działalności. 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 27 kwietnia 2022 r.): 

- ogółem - 7790 mieszkańców, 

- w tym 4037 kobiet i 3753 mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 58 cudzoziemców - obywateli Ukrainy, Niemiec, 

Holandii, Rosji, Słowacji, Mołdawii i Tajlandii, z tego 14 osób posiada karty stałego pobytu. 

W omawianym okresie urodziło się 6 dzieci, zawarto 1 związek małżeński oraz zmarło 

12 osób, w tym 8 osób z terenu gminy. 

Dokonano transkrypcji 2 aktów małżeństwa oraz 2 uzupełnień aktów stanu cywilnego. 

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęto 48 wniosków o wyrobienie 

dowodu osobistego i wydano 57 dowodów osobistych. 

Dokonano migracji 22 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz 

złożono 27 zleceń na migrację aktu. 

Dokonano 8 zameldowań na pobyt stały, 3 zameldowań na pobyt czasowy, 

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

przyjęto 2 zgłoszenia wyjazdu za granicę. 

W związku z wojną w Ukrainie obsłużono 161 wniosków o nadanie numerów PESEL 

oraz założono 76 profili zaufanych dla obywateli Ukrainy. 

Wydano 27 zaświadczeń. Dokonano 7 potwierdzeń profilu zaufanego. 

W ZAKRESIE KULTURY 

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

zajęcia cykliczne oraz wydarzenia kulturalne: 

- 9 kwietnia Zespół Taneczny Euforia wziął udział w Ogólnopolskim Przegląd Zespołów 

Tanecznych „Tańcowadła” zdobywając brązowy medal (kadetki) ora wyróżnienie (juniorki), 



- 10 kwietnia w Popielowie przy wsparciu Gminy odbył się kiermasz wielkanocny 

na którym zaprezentowali się lokalni przedsiębiorcy, twórcy ludowi, sołectwa i placówki 

oświatowe, 

- w dniach 23 i 24 kwietnia w ramach projektu polsko-czeskiego „U nas wszystko gra. 

Muzyka ponad granicami” zorganizowano warsztaty wokalne gospel dla dzieci i młodzieży, 

- 23 kwietnia sekcja rowerowa Wandrusie rozpoczęła sezon wycieczek rowerowych 

organizując wycieczkę do ujścia rzeki Stobrawy, 

- 27 kwietnia w ramach ogólnopolskiej akcji „TańczMy” organizowanej przez Narodowy 

Instytut Muzyki i Tańca w Popielowie odbyły się integracyjne warsztaty taneczne. 

Trwa realizacja projektu „Z@logowani na rozwój”, w którym seniorzy z całej gminy 

realizują zajęcia wspierająco-artystyczne oraz naukę języka polskiego dla dzieci i młodzieży 

z Ukrainy. 

Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła różnorodne działania. 

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

31 marca wzięłam udział w zebraniu walnym spółki PROWOD. 

1 kwietnia uczestniczyłam w spotkaniu sołtysów z parlamentarzystami ziemi opolskiej, 

4 kwietnia wzięłam udział w spotkaniu Śląskiego Towarzystwa Samorządowego, 

6 kwietnia uczestniczyłam w zebraniu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych, 

7 kwietnia podpisałam umowę na remont ul. Lubieńskiej w Popielowie oraz spotkałam się 

z Wojewodą Opolskim Panem Sławomirem Kłosowskim, 

8 kwietnia wraz z sołtysami podpisałam umowę na realizację trzeciej edycji Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej oraz spotkałam się z Wicemarszałkami Województwa Panią Zuzanną 

Donath-Kasiura i Panem Zbigniewem Kubalańcą, 

10 kwietnia wzięłam udział w kiermaszu świątecznym w Centrum Kultury, 

20 kwietnia wzięłam udział w posiedzeniu Zarządu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, 

w dniach 21-22 kwietnia uczestniczyłam w zebraniu walnym Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju 

Wsi w Wambierzycach. 
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