
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 26 maja 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 16 zarządzeń dotyczących: 

1. zmian w planie dochodów i wydatków, 

2. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, 

3. służebności gruntowej w Popielowie, 

4. przedłożenia Raportu o stanie gminy za 2021 rok, 

5. ogłoszenia konkursu ofert na realizację rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców w 2022 r., 

6. ogłoszenia najmu lokalu w ośrodku zdrowia w Popielowie, 

7. zmiany stawek z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali gminnych, 

8. powołania komisji przetargowych. 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 20 zaświadczeń oraz 3 wypisy i wyrysy z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Ogłoszono i przygotowywano przetargi na zadania: 

- Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów, 

- Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach, 

- Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2022/2023. 

Prowadzony był nadzór nad inwestycjami gminnymi (ścieżkami rowerowymi, pracami 

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

wykonaniem wiat w ramach projektu „Stobrawska Wstęga”). 

W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ PROGRAMÓW 

POMOCOWYCH 

Gmina Popielów otrzymała dofinasowanie do dwóch przedsięwzięć zgłoszonych 

do realizacji w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, tj.: zadania 

pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Popielów, o wartości 

5 249 625,00 zł, oraz zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych 



Siołkowicach, o wartości 9 850 000,00 zł. W obydwu przypadkach dofinansowanie wynosi 

95% wartości zadania. 

W ramach Programu Modernizacji kompleksów sportowych „ORLIK” 2022 złożono do Ministra 

Sportu i Turystyki wniosek o dofinasowanie zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje 

boisko – ORLIK 2012” w Popielowie”. 

W dniu 30 maja 2022 r. przeprowadzono zbiórkę odpadów z gospodarstw rolnych 

w ramach projektu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zebrano 9,95 Mg (ton) odpadów. 

Udzielane są porady indywidualne w ramach programu Czyste Powietrze oraz bieżąca 

deklaracji śmieciowych i deklaracji dotyczących źródeł ciepła. 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Wydałam 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości w Popielowie i Rybnej. 

Nadałam numer porządkowy jednemu budynkowi w Stobrawie. 

Przeprowadziłam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

w Stobrawie, z wynikiem pozytywnym. 

Podpisałam 2 umowy dzierżawy działek w Karłowicach i Lubieni oraz 4 umowy 

dzierżawy na stanowiska gastronomiczne na kąpielisku w Nowych Siołkowicach. 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

W roku szkolnym 2021/2022 stypendia Wójta Gminy otrzymało 37 uczniów: 

 PSP Popielów – 13 uczniów, 

 PSP Karłowice – 10 uczniów, 

 PSP Stare Siołkowice - 10 uczniów. 

Wśród nich 19 za bardzo dobre wyniki w nauce, 10 za osiągnięcia sportowe oraz  

4 za działalność prospołeczną. 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 5 decyzji w sprawie wymiaru podatku, 

- 13 decyzji w sprawie zmiany opodatkowania, 

- 1 decyzję o określeniu wymiaru podatku, 

- 1 decyzję o umorzeniu, 

- 5 zaświadczeń w sprawach podatkowych, 



- 24 postanowienia w sprawach podatkowych, 

- 4 tytuły wykonawcze zaległości, 

- 121 upomnień w sprawach podatkowych, 

- 56 czynności w ramach egzekucji zaległości płatniczych, 

- 9 pism w ramach korespondencji z różnymi instytucjami. 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W naszej gminie zarejestrowanych jest 450 podmiotów gospodarczych, w tym 

364 aktywne oraz 13 w formie spółek. 

W okresie od ostatniej sesji w Urzędzie Gminy zarejestrowano zakończenie działalności 

przez 2 firmy, 2 zawieszenia działalności oraz założenie 3 nowych podmiotów. 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 29 czerwca 2022 r.): 

- ogółem - 7799 mieszkańców, 

- w tym 4036 kobiet i 3763 trzech mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 73 cudzoziemców - obywateli Ukrainy, Niemiec, 

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

W omawianym okresie urodziło się 6 dzieci, zawarto 7 związków małżeńskich oraz 

zmarło 9 osób, w tym 6 osób z terenu gminy. 

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęto 64 wnioski o wyrobienie 

dowodu osobistego i wydano 63 dowody osobiste. 

Dokonano 10 zameldowań na pobyt stały, 4 zameldowań na pobyt czasowy, 

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

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

W związku z wojną na Ukrainie obsłużono 10 wniosków o nadanie numerów PESEL oraz 

założono 2 profile zaufanych dla obywateli Ukrainy. 

W ZAKRESIE PROJEKTÓW MIĘKKICH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Dotacje Samorządu Województwa Opolskiego otrzymały: 

OSP Popielów na zadanie pn. „Wspólne BEZPIECZEŃSTWO moja sprawa”, które 

polegać będzie na przeprowadzeniu zawodów sportowo-pożarniczych oraz doposażeniu 

organizacji m.in. w namiot, laptop oraz kolumnę nagłaśniającą. Wartość całego projektu 

to 12 230,00 zł, w tym dofinansowanie to 8 000,00 zł. 



LSK Rybna na zadanie pn. „Doposażenie w sprzęt niezbędny do działalności LKS 

Rybna” obejmujące zakup kosiarki. Wartość całego projektu to 9 197,00 zł, w tym 

dofinansowanie to 5 000 zł. 

Grupa nieformalna Mamy z Kurzni za pomocą pracowników Urzędu Gminy Popielów 

otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Tańczymy, bo lubimy. Letnie warsztaty 

tańca.” W ramach konkursu KIERUNEK NOWE FIO 2022 organizowanego przez OPOLSKIE 

CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH. Zorganizowane zostaną warsztaty 

taneczne i warsztaty integracyjne. Kwota dofinansowania to 4 750,00 zł. 

Pracownicy Urzędu Gminy udzielili pomocy organizacjom i grupom nieformalnym 

w opracowaniu i złożeniu wyżej wymienionych projektów ofert. 

Wsparli również młodzież w przygotowaniu i złożeniu ofert w konkursie „Opolskie dla 

młodzieży”, którego celem jest zaangażowania młodzieży w rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego. Propozycje młodzieży obejmują 2-dniowe warsztaty z samoobrony, turniej 

amatorskich drużyn piłkarskich oraz cykl warsztatów fitness, dietetycznych i psychologicznych. 

W ramach projektu pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, 

rozpoznanie i ochrona” zorganizowany został Dzień Różnorodności Biologicznej w Gminie 

Popielów w trakcie festynu rekreacyjnego z okazji 100-lecia Klubu Sportowego w Starych 

Siołkowicach. Odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych, gry i zabawy, a także 

przygotowano poczęstunek. 

W ramach projektu „Kuchnia ponad granicami”, który jest współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG 

V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa „Przekraczamy granice” 

zorganizowany został festyn rekreacyjny „Na dobry początek lata” na kąpielisku w Nowych 

Siołkowicach. Przygotowano liczne atrakcje m.in.: animacje i warsztaty artystyczne dla dzieci, 

warsztaty kulinarne, dziecięce pokazowe mecze piłki nożnej, występy artystyczne lokalnych 

zespołów oraz turniej siatkówki plażowej o puchar Wójta Gminy Popielów. 

DZIAŁANIA W SOŁECTWACH 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano m.in.: 

- ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Starych Kolniach dofinansowane w ramach 

Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, 

- malowanie zabytkowej kapliczki oraz piłkochwyty na boisku w Starych Siołkowicach, 

- festyny z okazji Dnia Dziecka odbyły się w Rybnej, Starych Kolniach i Stobrawie. 



W ZAKRESIE KULTURY 

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

zajęcia cykliczne oraz wydarzenia kulturalne: 

- 28 maja premiera spektaklu grupy teatralnej „Złota Gęś”, 

- 29 maja we współpracy z Biblioteką festyn z okazji Dnia Dziecka, 

- 4 czerwca warsztaty gitarowe i koncert w wykonaniu hiszpańskiego gitarzysty 

Moissesa Bethencourta oraz Mirosława Trychana w ramach projektu „U nas wszystko gra. 

Muzyka ponad granicami”, 

- 7 i 8 czerwca podsumowano program edukacji artystyczno-regionalnej „Tyglik 

tradycji” - w ciągu dziewięciu miesięcy w działaniach wzięło udział 160 uczniów z przedszkoli 

i szkół gminnych, 

- 10 czerwca koncert „Powitanie lata” podsumowujący sezon artystyczny w Centrum, 

- 25 czerwca koncert „Miedzy sąsiadami wszystko gra” podsumowujący realizację 

projektu polsko-czeskiego „U nas wszystko gra. Muzyka ponad granicami”, w którym 

uczestniczyli partnerzy: Dom Kultury w Šternberku oraz Gmina Domašov u Šternberka. 

Rozpoczęła się realizacja projektu polsko-czeskiego „Teatr ponad granicami”. 

Zespół Taneczny Euforia wziął udział w Mistrzostwach Polski Mażoretek w Tarnobrzegu 

zdobywając mi.in.: 1 miejsce i tytuł Mistrza Polski w kategorii mini formacja kadetki oraz 

w kategorii formacja kadetki, a także 3 miejsce i tytuł Drugiego Vice Mistrza Polski w kategorii 

duo kadetki. Składam serdeczne gratulacje! 

Od 27 czerwca rozpoczęła się realizacja zajęć letnich dla dzieci i młodzieży, w tym 

warsztatów artystycznych i wycieczek. Zachęcam do skorzystania z bogatej oferty wakacyjnej. 

Biblioteka zorganizowała spotkania dyskusyjnych klubów książki oraz spotkanie 

autorskie z pisarką Agnieszką Lis. 

Zakończył się cykl zajęć „CzyTo sztuka”. Zrealizowano 21 spotkań w których wzięło 

udział 165 dzieci młodszych i 130 opiekunów oraz 62 dzieci w wieku szkolnym. 

W III edycji konkursu grantowego pn. „Skrzydła dla Mam” fundacji BGK uzyskano 

dofinansowanie w wysokości 14.500 zł na realizację projektu „MAMY czas na rozwój”. 

W trakcie wakacji odbędą się zajęcia dla dzieci w Popielowie, Krałowicach, Starych 

Siołkowicach i Stobrawie. Część zajęć odbędzie się w ramach projektu „Leśna integracja 

i edukacja” finansowanego ze środków Fundacji PZU. Zachęcam do zapisów i udziału. 



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

27 maja wzięłam udział w uroczystościach Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Opolu (zastępca wójta). 

29 maja spotkałam się ze strażakami podczas gminnych zawodach strażackich w Stobrawie, 

31 maja uczestniczyłam w zebraniu walnym Euroregionu Pradziad (zastępca wójta), 

2 czerwca wraz z sekretarz i pracownikami wzięłam udział w konferencji z okazji jubileuszu 25-

lecia Programu Odnowy Wsi oraz gościłam uczestników trasy studyjnej, którzy zwiedzili 

atrakcyjne miejsca w naszej gminie, 

4 czerwca spotkałam się z uczestnikami zawodów wędkarskich organizowanych przez koło 

PZW w Popielowie, a także uczestniczyłam w festynie z okazji Dnia Dziecka w Rybnej, 

20 czerwca wzięłam udział w zebraniach walnych Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 

„Opolszczyzna” oraz Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski Zielony Szlak”, 

23 czerwca uczestniczyłam w zakończeniu roku szkolnego w przedszkolach w Starych 

Siołkowicach i Karłowicach (wraz z sekretarz), 

24 czerwca wzięłam udział w zakończeniu roku szkolnego w szkołach podstawowych 

i wręczyłam stypendia uczniom wyróżniającym się w nauce, sporcie i działalności społecznej, 

25 czerwca uczestniczyłam we współorganizowanym przez gminę jubileuszu stulecia LKS Stare 

Siołkowice oraz w koncercie finałowym projektu polsko-czeskiego „U nas wszystko gra. 

Muzyka ponad granicami”, 

26 czerwca uczestniczyłam na kąpielisku w Nowych Siołkowicach w festynie „Na dobry 

początek lata” zorganizowanym przez Urząd Gminy w ramach projektu polsko-czeskiego 

„Kuchnia ponad granicami” i gościłam delegacje partnerskie z Czech, 

28 czerwca wzięłam udział w zebraniach walnych spółki PROWOD, Aglomeracji Opolskiej 

(zastępca wójta) oraz Banku Spółdzielczego. 

Popielów 2022-06-29        WÓJT GMINY 
 
SYBILLA STELMACH 


