
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 czerwca 2022 roku, zostały podjęte i wykonane niżej określone działania 

i czynności. 

W okresie międzysesyjnym przygotowane zostały projekty uchwał na sesję 

nadzwyczajną w dniu 27 lipca oraz na dzisiejsze obrady, a także zostały wydane 42 zarządzenia 

dotyczące: 

1. zmian w planie dochodów i wydatków, 

2. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, 

3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

4. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, 

5. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, 

6. rozpatrzenia uwag do projektu cząstkowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Popielowskiej Kolonii, 

7. rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach programu rehabilitacji dla mieszkańców, 

8. ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach oraz 

wyznaczenia komisji konkursowej, 

9. przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - obiektu sportowego w Rybnej, 

10. powołania komisji do oceny wniosku w ramach inicjatyw obywatelskich, 

11. przeznaczenia i ogłoszenia do najmu pomieszczeń przychodni lekarskiej w Karłowicach, 

12. upoważnienie kierownika i pracowników GOPS do prowadzenia spraw wypłaty dodatku 

węglowego, 

13. nierozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach, 

14. przyjęcia i przekazania informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 

2022 r., 

15. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach, 

16. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego w Popielowie, 

17. powołania komisji przetargowych. 

  



W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 20 zaświadczeń oraz 27 wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Ogłoszono i przygotowywano przetargi na zadania: 

- Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów, 

- Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina, 

- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Popielów, 

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

- Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Popielów do szkół w Opolu i Brzegu 

w roku szkolnym 2022/2023, 

- Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Stare Siołkowice. 

Udzielona zamówienia na zadania: 

- Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina, 

- Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach 

oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla tego zadania, 

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi 

gminnej – ul. Polna w m. Lubienia”, 

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

zadania „Utworzenie zintegrowanej sieci tras edukacyjnych w Stobrawskim Parku 

Krajobrazowym i jego otulinie”. 

Prowadzony był nadzór nad inwestycjami gminnymi (budową ścieżek rowerowych, 

pracami termomodernizacyjnymi w budynkach gminnych, remontem ul. Lubieńskiej 

w Popielowie, wykonaniem wiat w ramach projektu „Stobrawska Wstęga”, poprawą 

efektywności energetycznej przedszkola w Karłowicach). 

W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ PROGRAMÓW 

POMOCOWYCH 

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

z zakresu gospodarowania odpadami” wyłoniono wykonawcę prelekcji i warsztatów 

w szkołach i przedszkolach oraz działań edukacyjnych podczas eventów gminnych. 

Zakończono realizację II etapu budowy ścieżek pieszo-rowerowych. Zadanie 

pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 



na odcinku Popielów – Stare Kolnie oraz budowa parkingu Bike & Ride w Popielowie” objęło 

wykonanie ścieżki na odcinku 2 km wraz z oświetleniem w newralgicznych miejscach, 

nasadzeniem drzew oraz z budową w Popielowie wiaty rowerowej Bike&Ride na 10 stanowisk 

postojowych. 

W ramach projektu partnerskiego pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności 

– edukacja, rozpoznanie i ochrona”, zostały wykonane wiaty w Popielowie i Stobrawie przy 

wyznaczonych zintegrowanych trasach rowerowych przebiegających przez Gminę Popielów, 

Gminę Murów, Gminę Pokój i Gminę Łubniany w obrębie Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego i jego otulinie. 

Udzielane są porady indywidualne w ramach programu Czyste Powietrze oraz bieżąca 

obsługa deklaracji śmieciowych, a także realizacja programu opieki nad zwierzętami. 

Prowadzony jest nadzór nad gminnym kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach. 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Wydałam 4 decyzje zatwierdzające projekt podziału nieruchomości w Starych 

Siołkowicach, Stobrawie, Popielowie i Nowych Siołkowicach. Nadałam 3 numery porządkowe 

budynkom w Kurzniach, Popielowie i Starych Siołkowicach. 

Podpisałam umowę dzierżawy nieruchomości w Lubieni. 

Wydałam zezwolenie na korzystanie z gminnych przystanków autobusowych dla firmy 

prowadzącej przewozy uczniów do szkół. 

Przygotowano niezbędną dokumentację i podpisano umowę użyczenia nieruchomości 

dla klubu sportowego LKS Rybna. 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

W bezpłatnych tygodniowych koloniach w Głuchołazach zorganizowanych przez Kuratorium 

Oświaty w Opolu wzięło udział 9 dzieci z rodzin o niskich dochodach lub o mniejszych szansach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Zostały wdrożone przepisy ustanawiające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów 

tj. pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych. 

W związku z uczęszczaniem do szkół i przedszkoli dzieci z Ukrainy utrzymano możliwość 

zwiększenia liczebności uczniów w oddziałach przedszkolnych i klasach I - III, zasady 

prowadzenia dodatkowych zajęć z języka polskiego w wymiarze minimum 6 godzin 

tygodniowo oraz zasady przyjmowania do szkół i przedszkoli uczniów z niepełnosprawnością. 



W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 6 decyzji w sprawie wymiaru podatku, 

- 19 decyzji w sprawie zmiany opodatkowania, 

- 11 zaświadczeń w sprawach podatkowych, 

- 20 postanowień w sprawach podatkowych, 

- 12 wezwań w sprawach podatkowych, 

- 26 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości, 

- 43 upomnienia w sprawach podatkowych, 

- 7 czynności w ramach egzekucji zaległości płatniczych, 

- 13 pism w ramach korespondencji z różnymi instytucjami. 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W naszej gminie zarejestrowanych jest 450 podmiotów gospodarczych, w tym 

361 aktywnych oraz trzynaście w formie spółek. 

W okresie od ostatniej sesji zwyczajnej w Urzędzie Gminy zarejestrowano zakończenie 

działalności przez 2 firmy, zawieszenia działalności przez 5 firm oraz założenie 2 nowych 

podmiotów. 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

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

- ogółem – 7803 mieszkańców, 

- w tym 4042 kobiety i 3761 mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 87 cudzoziemców - obywateli Ukrainy, Niemiec, 

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

W omawianym okresie urodziło się 8 dzieci, zawarto 12 związków małżeńskich oraz 

zmarło 19 osób, w tym 14 osób z terenu gminy. 

Dokonano transkrypcji 2 aktu urodzenia i 1 aktu małżeństwa, 8 uzupełnień aktów stanu 

cywilnego i 3 sprostowań w aktach. 

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęto 133 wnioski o wyrobienie 

dowodu osobistego i wydano 129 dowodów osobistych. 

Dokonano migracji 35 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO) oraz 

złożono 52 zlecenia na migrację aktu. 



Dokonano 25 zameldowań na pobyt stały, 7 zameldowań na pobyt czasowy, 

30 zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy, 8 przemeldowania w obrębie gminy, 

13 wymeldowań z pobytu stałego oraz przyjęto 3 zgłoszenia wyjazdu za granicę. 

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

założono 3 profile zaufanych dla obywateli Ukrainy. 

Wydano 80 zaświadczeń. Dokonano 12 potwierdzeń profilu zaufanego. 

Zostało złożonych 13 wniosków o Kartę Dużej Rodziny oraz 9 wniosków o Opolską Kartę 

Rodziny i Seniora. 

W ZAKRESIE PROJEKTÓW MIĘKKICH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

W ramach projektu #Opolskiedlamłodzieży organizowanego przez Samorząd Województwa 

Opolskiego pomogliśmy młodzieży z gminy Popielów złożyć 3 wnioski na realizację inicjatyw. 

Wszystkie 3 inicjatywy uzyskały dofinansowanie w kwocie 4000 zł na każde z zadań dzięki 

czemu zostaną realizowane następujące działania: 

- warsztaty samoobrony „Sprawni i bezpieczni młodzi strażacy”, 

- turniej piłkarski dla drużyn amatorskich w wieku 16-26 lat „Z podwórka na orlik”, 

- cykl zajęć „I like fitness” #Ilikefitness obejmujący zajęcia fitness, warsztaty dietetyczne 

i psychologiczne dla młodzieży. 

Projekt będzie realizowany we wrześniu i październiku. 

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego w regionie. 

DZIAŁANIA W SOŁECTWACH 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano m.in.: 

- doposażenie placu zabaw w Kurzniach dofinansowane w ramach Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej, 

- festyn „Western City” współorganizowany przez sołectwa Popielów, Popielowska 

Kolonia i Rybna, 

- zakup pilarki dla sołectwa Popielów oraz koszulek dla sołectwa Lubienia, 

- opracowanie projektu przyłącza na boisku w Popielowskiej Kolonii, 

- odnowienie przystanku w Kaniowie. 

W ZAKRESIE KULTURY 

W Centrum Kultury i świetlicach zostały przeprowadzone różnorodne zajęcia oraz 

odbywają się wydarzenia kulturalne: 



- Od 27 czerwca do 30 lipca cykl działań wakacyjnych pn. „Kolorowe Lato” obejmujący 

warsztaty plastyczne, rękodzieło, gry i zabawy sportowe, piesze wycieczki, gry planszowe, 

zajęcia wokalne, taneczne, instrumentalne oraz teatralne. Dzieci spotkały się z ciekawymi 

gośćmi – pracownikami Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, policjantami z posterunku w 

Dobrzeniu Wielkim oraz profesorem Lechem Markiem - archeologiem prowadzącym 

wykopaliska w Starych Kolniach. Zorganizowano wycieczki m.in. do Hydropolis we Wrocławiu 

oraz seanse filmowe. Zajęcia odbyły się w Stobrawie, Nowych Siołkowicach, Kaniowie i Rybnej, 

Popielowie i Karłowicach. 

- 3 sierpnia w ramach 70-lecia Radia Opole zorganizowane zostało studio plenerowe 

przed Centrum Kultury, 

- Sekcja rowerowa „Wandrusie” zorganizowała wyjazdy rowerowe do Ziemi Kłodzkiej, 

uczestniczyła w rajdzie w ramach akcji „Opolskie na rowery”, 

- 20 sierpnia w Centrum gościło warsztaty dla dzieci w ramach akcji O! Jadą kampery - 

Odkrywamy Opolszczyznę, przygotowane przez Stowarzyszenie Złote Lamy, 

- 20 sierpnia Centrum uczestniczyło w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach 

w wydarzeniu „Opolskie Gościnne”, gdzie na scenie wystąpił zespół „Siołkowiczanki”, 

a pracownicy Centrum przeprowadzili warsztaty, 

- 28 sierpnia przy Centrum Kultury w Popielowe zorganizowano drugą edycję Festiwalu 

„Popielove folkowe”, w którym wzięło udział szesnastu wystawców z rękodziełem, swojskimi 

wyrobami, rzemiosłem, ziołami i dziełami artystycznymi. Odbyły się prelekcje na temat 

właściwości ziół i ich zastosowania oraz różnorodne warsztaty. Wystąpiły zespół 

Siołkowiczanki wraz z przedszkolakami ze Starych Siołkowic oraz gościnnie zespoły ludowe 

„Fedaki” oraz „Korzenie”. Odbył się konkurs kulinarny „O złotą warzechę” w trzech kategoriach 

(chleb, przetwory oraz wina i nalewki). 

Od 1 lipca Gminną Biblioteka Publiczną kieruje Pani Agnieszka Subzda. 

W okresie wakacyjnym biblioteka przygotowała szereg spotkań i zajęć. W Popielowie, 

Karłowicach i Stobrawie odbyły się zajęcia w ramach projektu „Leśna integracja i edukacja” 

finansowanego ze środków Fundacji PZU. W Starych Siołkowicach zorganizowano warsztaty 

„Wakacje z Kubusiem Puchatkiem”. 

  



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

14 lipca wraz z delegacją gościłam u czeskich partnerów w Domašovie i Šternberku w ramach 

projektu „Kuchnia ponad granicami” i spotkałam się z miejscowymi samorządowcami. 

26 lipca wzięłam udział w obchodach Święta Policji w Miejskiej Komendzie Policji w Opolu, 

2 sierpnia towarzyszyłam reporterom Radia Opole i NTO w jubileuszowym spotkaniu 

i programie na żywo nadawanym z Popielowa, 

3 sierpnia podpisałam umowę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu 

na realizację projektu „Solidarni z Ukrainą”, 

10 sierpnia uczestniczyłam w wizycie komisji konkursowej konkursu Odnowy Wsi, która 

odwiedziła 3 miejscowości Gminy Popielów - Stare Siołkowice, Kurznie i Stobrawę, 

20 sierpnia wraz z Kołem Gospodyń StyLOVE z Rybnej, zespołem Siołkowiczanki oraz 

pracownikami Centrum Kultury i Biblioteki uczestniczyłam w wydarzeniu „Opolskie Gościnne”, 

27 sierpnia uroczyście wręczyłam akty nadania stopni awansu zawodowego nauczycielom, 

29 sierpnia wzięłam udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki SIM Opolskie 

w Nysie. 
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