
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 28 kwietnia 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 12 zarządzeń dotyczących: 

1. zmian w planie dochodów i wydatków, 

2. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, 

3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 

4. zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Centrum Kultury i Biblioteki , 

5. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, 

6. przeznaczenia do dzierżawy działki zabudowanej w Lubieni, 

7. przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy za 2021 rok. 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 16 zaświadczeń oraz 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Dokonano 6 uzgodnień zjazdów i infrastruktury w pasie 

drogowym oraz 5 uzgodnień dotyczące przyłączy i inwestycji. Przeprowadzono uzgodnienia 

związane z przebudową linii kolejowej nr 277 relacji Opole - Wrocław. 

Udzielono zamówienia na zadania: 

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

termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów - dla 

wszystkich siedmiu budynków, 

- remont drogi gminnej – ul. Lubieńskej w miejscowości Popielów oraz pełnienie obowiązków 

nadzoru inwestorskiego dla tego zadania, 

- pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego dla tych zadań, 

- koszenie trawy i chwastów przy ścieżkach pieszo-rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice w 2022 r. 

Ogłoszono i przygotowywano zapytania ofertowe na zadania: 



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

projektu partnerskiego, 

 - Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2022 r., 

- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg stanowiących własność Gminy Popielów 

w 2022 r. 

Ogłoszono i przygotowywano przetargi na zadania: 

- Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina, 

- 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 (ścieżkami rowerowymi, pracami 

termomodernizacyjnymi w budynkach gminnych, remontem ul. Lubieńskiej w Popielowie), 

oraz bieżąca korespondencja, w tym w zakresie informacji publicznej. 

W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ PROGRAMÓW 

POMOCOWYCH 

Została podpisana umowa o dofinasowanie w ramach Programu wieloletniego 

„Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 r., na realizację zadania pn. „Utworzenie 

i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Stare Siołkowice, przy ulicy Michała 55”. 

Całkowita wartość projektu wynosi 250 000,00 zł, w wysokość dofinasowania 200 000,00 zł 

tj. 80% wartości 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 deklaracji w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami, a także bieżąca 

korespondencja. 

  



W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Wydałam 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości w Popielowie. Nadałam 

numery porządkowe dwóm budynkom w Karłowicach i Stobrawie. 

Ogłosiłam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

w Stobrawie. 

Podpisałam umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej w Karłowicach. 

Została przygotowana niezbędna dokumentacja do dzierżawy części nieruchomości 

gruntowej w Karłowicach oraz nieruchomości gruntowej w Lubieni. 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

W dniach od 24 do 26 maja odbył się egzamin ósmoklasisty obejmujący przedmioty; 

język polski, matematyka i język obcy. Do egzaminu przystąpiło: 

 PSP Popielów - 52 uczniów, w tym 2 uczniów z Ukrainy 

 PSP Karłowice - 29 uczniów, w tym 1 z Ukrainy 

 PSP Stare Siołkowice - 26 uczniów  

Została podpisana umowa na wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach 

Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 

Dofinansowanie w kwocie 3 000 zł zostanie przeznaczone dla Publicznego Przedszkola w 

Popielowie na działania wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci. 

W gminnych szkołach i przedszkolach kształci się 32 uczniów z Ukrainy zapisanych 

do klas zgodnie z deklaracją rodziców. Uczniowie korzystają z zajęć dodatkowych z języka 

polskiego. Na ten cel Gmina otrzymuje środki finansowe, które w kwietniu wyniosły 39 100 zł. 

Z tych środków pokrywane są koszty m.in. zajęć dodatkowych, opieki przedszkolnej i dowozu 

do szkół i przedszkoli. 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 3 decyzje w sprawie wymiaru podatku, 

- 17 decyzji w sprawie zmiany opodatkowania, 

- 8 zaświadczeń w sprawach podatkowych, 

- 7 postanowień w sprawach podatkowych, 

- 6 wezwań w sprawach podatkowych, 

- 108 upomnień w sprawach podatkowych, 



- 132 czynności w ramach egzekucji zaległości płatniczych, 

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

instytucjami. 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W naszej gminie zarejestrowanych jest 449 podmiotów gospodarczych, w tym 

363 aktywnych oraz 13 w formie spółek. 

W okresie od ostatniej sesji w Urzędzie Gminy zarejestrowano zakończenie działalności 

przez 2 firmy, 1 wznowiła działalność oraz założono 1 nową działalność. 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 25 maja 2022 r.): 

- ogółem - 7793 mieszkańców, 

- w tym 4036 kobiet i 3758 mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 71 cudzoziemców - obywateli Ukrainy, Niemiec, 

Holandii, Rosji, Słowacji, Mołdawii i Tajlandii, z tego 16 osób posiada karty stałego pobytu. 

W omawianym okresie zmarło 15 osób, w tym 8 osób z terenu gminy. 

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęto 37 wniosków o wyrobienie 

dowodu osobistego i wydano 49 dowodów osobistych. 

Dokonano migracji 18 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz 

złożono 44 zlecenia na migrację aktu. 

Wydano 1 decyzję o odmowie wszczęcia postępowania. 

Dokonano 7 zameldowań na pobyt stały, 2 zameldowań na pobyt czasowy, 

23 zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy, 1 przemeldowania w obrębie gminy, 

4 wymeldowań z pobytu stałego oraz przyjęto 2 zgłoszenia wyjazdu za granicę. 

W związku z wojną w Ukrainie obsłużono 13 wniosków o nadanie numerów PESEL oraz 

założono 6 profili zaufanych dla obywateli Ukrainy. 

Wydano 24 zaświadczenia. Dokonano 10 potwierdzeń profilu zaufanego. 

Zostało złożone 3 wnioski o Opolską Kartę Rodziny i Seniora oraz 1 wniosek o Kartę 

Dużej Rodziny. 

W dniach 11-12 maja 2022 r. przeprowadzona została kwalifikacja. Do kwalifikacji 

wezwanych było 46 osób, w tym 45 osób rocznika 2003 i 1 osoba z rocznika starszego. Przed 



komisją stawiły się 42 osoby. Nie stawiły się 4 osoby, w tym 3 osoby z rocznika podstawowego 

i 1 osoba z rocznika starszego. 

W ZAKRESIE PROJEKTÓW MIĘKKICH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Udzielono wsparcia organizacjom pozarządowym i jednostkom gminnym 

w aplikowaniu o środki zewnętrzne na różnorodne działania i projekty. 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nowe Siołkowice otrzymało dofinansowanie na realizację 

projektu pn. „Przyroda Wokół NAS” w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez 

Zarząd Województwa Opolskiego. W ramach działań skierowanych do dzieci i młodzieży 

w czasie wakacji odbędą się m. in. warsztaty budowy karmników, rozpoznawania gatunków 

roślin i zwierząt oraz powstawania i pozyskiwania miodu. Celem projektu jest 

upowszechnienie wiedzy w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, a także pogłębienie praktycznej wiedzy z zakresu bioróżnorodności 

ekologicznej. Wartość projektu to 7 600,00 zł i zostanie w całości sfinansowana w ramach 

dotacji. 

Koło Gospodyń Wiejskich „Tradycja” otrzymało dofinansowanie na realizację projektu 

pn. „Nasze tradycje są smaczne”. Odbędą się warsztaty wytwarzania żywności metodami 

tradycyjnymi, warsztaty rękodzielnicze oraz spotkanie integracyjne pn. „Dzień kultury 

kresowej” połączonego z obchodami jubileuszu 25-lecia Programu Odnowy Wsi. Wartość 

całego projektu to 9 967,00 zł, zaś dofinansowanie wyniosło 7000 zł. 

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację od Fundacji PZU w kwocie 8 000,00 zł 

na realizację projektu „Leśna integracja i edukacja”. W ramach zadania przygotowany 

zostanie cykl warsztatów plastyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Popielowie, 

Karłowicach i Stobrawie. 

Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji otrzymało dofinansowanie 

od Euroregionu Pradziad na realizację projektu „Teatr ponad granicami”. W ramach projektu 

odbędą się warsztaty teatralne oraz wydarzenie integracyjno-kulturalne, a także zakupione 

zostaną akcesoria i rekwizyty teatralne. Jest to kolejny projekt realizowany wspólnie 

z partnerem czeskim - Gminą Domašov u Šternberka. Wartość całego projektu to 85 135,00 zł, 

w tym kwota dofinansowania to 72 365,00 zł. 

7 maja w ramach polsko-czeskiego projektu „Kultura ponad granicami” zorganizowana 

została „Noc Bajek” na zamku w Karłowicach. Stanowiska prezentujące polskie i czeskie 

przygotowały sołectwa oraz goście z gminy Domašow u Šternberka. Na zamku magiczne 



komnaty z czytaniem bajek i projekcjami filmów przygotowały Centrum Kultury i Biblioteka. 

Na scenie zaprezentowały się zespoły działające przy Centrum Kultury oraz dzieci 

uczęszczające do przedszkoli. 

DZIAŁANIA W SOŁECTWACH 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano m.in.: 

- festyny w Nowych Siołkowicach i Kurzniach, 

- zakup traktorka ogrodowego w Rybnej, 

- zakup namiotów w Popielowie i Rybnej, 

- zakupy paliwa i kwiatów w ramach dbałości o estetykę sołectw. 

W ZAKRESIE KULTURY 

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

zajęcia cykliczne oraz wydarzenia kulturalne: 

- 30 kwietnia Zespół Taneczny Euforia wziął udział w XII Ogólnopolskim Turniej Sportu 

Mażoretkowego PARADA w Czerwionce-Leszczynach, 

- 6. i 12. maja najmłodsi widzowie mogli zobaczyć spektakl „Plum, plusk” przygotowany 

przez Teatr Gagoki oraz wziąć udział w warsztatach sensorycznych, 

- 13. maja w Centrum Kultury odbył się koncert piosenek z filmów Walta Disneya 

pt. „Magia Bajecznej wyobraźni” w wykonaniu uczestników zajęć Studia Piosenki „Ekspresja” 

i Zespołu Wokalnego „Wiolinki”, 

- 21. maja uczestniczka zajęć Studia Piosenki „Ekspresja” Julia Derewlany wzięła udział 

w Ogólnopolskim Konkursie na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej, który odbył się 

w Niemodlinie, 

- 21. maja Zespół Taneczny Euforia wywalczył tytuł Pierwszego Wicemistrza Polski 

Mażoretek na Ogólnopolskich Mistrzostwach w Kędzierzynie-Koźlu. 

Zorganizowano kolejny cykl warsztatów dla przedszkoli i szkół w ramach programu 

edukacji artystyczno-regionalnej „Tyglik tradycji” oraz rozpoczęto przygotowania do realizacji 

spotkania finałowego. 

Sekcja rowerowa Wandrusie zorganizowała wycieczkę rowerową do gminy Dąbrowa 

oraz wzięła udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Rowerzystów na Górę Świętej Anny. 

W ramach projektu „Z@logowani na rozwój” - 20. maja zorganizowano wyjazd 

do Teatru Capitol we Wrocławiu na spektakl muzyczny „Rat Pak”, a w dniach 23 i 24 maja 



w Popielowie i Karłowicach odbyły się warsztaty kulinarne. Projekt został uroczyście 

podsumowany podczas spotkania 25 maja. 

W ramach polsko-czeskiego projektu „U nas wszystko gra. Muzyka ponad granicami” 

14 maja zorganizowano wyjazd do Domu Kultury w Šternberku. Podczas polsko-czeskiego 

spotkania odbyły się warsztaty i koncert akordeon i klarnet w wykonaniu polskich muzyków. 

W działaniach wzięli udział uczestnicy zajęć muzycznych Centrum Kultury oraz czescy 

partnerzy. 

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

30 kwietnia wzięłam udział w akcji sprzątania Odry. 

7 maja uczestniczyłam w „Nocy Bajek” w Karłowicach, 

9 maja otrzymałam z rąk Marszałka Województwa opolskiego powołanie na Członka Rady 

Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, 

11 maja uczestniczyłam w spotkaniu z przedstawicielami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Invest Park”, 

22 maja uczestniczyłam w uroczystym starcie Rajdu Rowerowego w Nowych Siołkowicach, 

24 maja wzięłam udział w konferencji „Opolskie Kobiety”, 

25 maja spotkałam się z seniorkami biorącymi udział w projekcie „Z@logowani na rozwój”. 
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