
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 29 września 2022 roku, zostały podjęte i wykonane niżej określone działania 

i czynności. 

W okresie międzysesyjnym przygotowane zostały projekty uchwał na dzisiejsze obrady, 

a także zostały wydane 10 zarządzeń dotyczących: 

1. zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, 

2. powierzenia GOPS realizacji Programu Pomoc Żywieniowa, 

3. zmian w planie dochodów i wydatków, 

4. wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Popielowie, 

5. powołania komisji przetargowych. 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 

Wydano 8 zaświadczeń oraz 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Dokonano uzgodnienia 3 zjazdów z drogi oraz przyłączy. Prowadzono 

6 postępowań w sprawach zajęcia pasa drogowego oraz 6 postępowań dotyczących 

infrastruktury technicznej. 

Ogłoszono i przygotowywano przetargi i zapytania ofertowe na zadania: 

- Udzielenie Gminie Popielów kredytu na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych, 

- Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Popielów do szkoły w Brzegu 

- Utworzenie mieszkań dla migrantów wojennych z Ukrainy w miejscowości Stobrawa 

w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą”, 

- Zakup/sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek 

organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych. 

Udzielono zamówienia na: 

- roboty budowlane w ramach zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ 

w miejscowości Stare Siołkowice przy ulicy Michała 55”, 

- zadanie „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów”, 

- Remont i przebudowę Przedszkola w Karłowicach, 



- Wymianę źródeł ciepła, remont budynkach domu kultury w Karłowicach i świetlicach w m. 

Kurznie, Kaniów, Lubienia, Stare Kolnie, Rybna. 

Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na drogach gminnych: 

- w Popielowie – ul. J. Kani, boczne odgałęzienia ul. Lubieńskiej i boczne odnogi 

ul. Piastowskiej, 

- w Starych Siołkowicach – ul. Młyńska oraz droga na tzw. Farskich Łąkach, 

- w Lubieni – ul. Leśna, 

Aktualnie prowadzone są prace w Starych Siołkowicach na ul. Pocztowej, w Nowych 

Siołkowicach na ul. Piaskowej i Leśnej oraz kolejnym odcinkiem ul. Lubieńskiej w Popielowie. 

W najbliższym czasie remonty obejmą odcinki dróg gminnych w Lipich Laskach, w Karłowicach 

(ul. Kolejowa, Boczna Kolejowa, Młyńska, Karłowiczki), w Kurzniach (ul. Osiedle), 

w Popielowskiej Kolonii (na wale powodziowym), w Kuźnicy Katowskiej (ul. Reja, Boczna 

i Polna), w Starych Kolniach (ul. Podwale), w Kaniowie (ul. Mickiewicza), w Stobrawie 

(ul. Boczna i Krótka) oraz w Starych Siołkowicach (ul. Błonie i Zacisze). 

Ponadto prowadzone są remonty cząstkowe dróg. 

Przeprowadzono pięcioletni przegląd dróg gminnych oraz mostów i przepustów. 

Prowadzona jest koordynacja prac projektowych świetlic wiejskich i centrum kultury. 

Opracowano projekt przebudowy budynku w Stobrawie na dwa mieszkania dla uchodźców. 

Prowadzony był nadzór nad inwestycjami gminnymi (utworzeniem Klubu Seniora 

w Starych Siołkowicach, modernizacją infrastruktury kulturalnej, pracami 

termomodernizacyjnymi w budynkach gminnych, remontem przedszkola w Karłowicach). 

W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ PROGRAMÓW 

POMOCOWYCH 

Podpisano umowę o dofinasowanie projektu pn. „Dostępny Popielów” Wartość 

zadania wynosi 100 000,00 zł i jest w całości finansowana w ramach projektu „Dostępny 

samorząd - granty”, będącego częścią Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do usług publicznych świadczonych przez 

Gminę Popielów dla osób z potrzebami. Zadanie obejmuje m.in. dotykowe pasy ostrzegawcze 

przed schodami, dodatkowe poręcze, system głosowy w windzie i utworzenie dostępnej 

strony internetowej urzędu. 



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

– edukacja, rozpoznanie i ochrona” zakupiono urządzenia edukacyjne m.in. tablice i puzzle 

pozwalające na poznanie m.in. owadów, zwierząt i różnych gatunków drzew. Łączna wartość 

zakupionych urządzeń wynosi 71 094,00 zł. W najbliższym czasie zostaną one zamontowane 

przy wiatach w miejscowości Popielów, Stobrawa oraz na terenie rekreacyjnym w Kuźnicy 

Katowskiej. 

Prowadzone są działania związane z realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w celu zabezpieczenia 

podmiotów wrażliwych. 

Udzielane są porady indywidualne w ramach programu Czyste Powietrze, prowadzona 

jest bieżąca obsługa deklaracji śmieciowych oraz programu opieki nad zwierzętami. 

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Wydałam 5 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości - w Starych Siołkowicach i 

po dwie w Nowych Siołkowicach i Starych Kolniach. 

Nadałam 3 numery porządkowe nieruchomościom w Karłowicach i Starych 

Siołkowicach. 

Podpisałam umowy dzierżawy 2 nieruchomości gruntowych w Lubieni 

i 1 w Karłowicach oraz gabinetu lekarskiego w Popielowie. Podpisałam umowy służebności 

nieruchomości gminnych w Karłowicach i Popielowie w celu umożliwienia dostępu do drogi 

publicznej. Do wszystkich umów sporządzona została niezbędna dokumentacja. 

W ZAKRESIE OŚWIATY 

Do 21 października trwały eliminacje szkolne – pierwszy etap konkursów 

przedmiotowych przeprowadzone przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe powołane przez 

Opolskiego Kuratora Oświaty. Łącznie przeprowadzonych zostało 9 konkursów 

przedmiotowych. Do drugiego etapu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali nie mniej niż 

80% punktów możliwych do zdobycia. Etap gminny konkursów odbędzie się w styczniu 2023 r. 

W ZAKRESIE PODATKÓW 

W omawianym okresie wydano: 

- 3 decyzje w sprawie wymiaru podatku, 

- 6 decyzji w sprawie zmiany opodatkowania, 

- 2 decyzje w sprawie umorzenia lub ulgi, 



- 3 zaświadczenia w sprawach podatkowych, 

- 7 postanowień w sprawach podatkowych, 

- 9 wezwań w sprawach podatkowych, 

- 6 upomnień w sprawach podatkowych, 

- 26 upomnień w sprawach zaległości opłat za odpady, 

- 3 czynności w ramach egzekucji zaległości płatniczych, 

- 12 pism w ramach korespondencji z różnymi instytucjami. 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W naszej gminie zarejestrowanych jest 450 podmiotów gospodarczych, w tym 361 

aktywnych oraz 14 w formie spółek. 

W okresie od ostatniej sesji zwyczajnej w Urzędzie Gminy zarejestrowano zawieszenie 

działalności przez 2 firmy oraz założenie 1 nowego podmiotu gospodarczego. 

W ZAKRESIE USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Statystyka mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (stan na 26 października 2022 r.): 

- ogółem – 7777 mieszkańców, 

- w tym 4027 kobiety i 3750 mężczyzn. 

Na terenie gminy zameldowanych jest 88 cudzoziemców. 

W omawianym okresie urodziło się 1 dziecko, zawarto 3 związki małżeńskie oraz 

zmarło 11 osób, w tym 8 osób z terenu gminy. 

Dokonano 4 transkrypcji aktu urodzenia i 1 transkrypcji aktu małżeństwa, 5 uzupełnień 

aktów stanu cywilnego i 2 sprostowań w aktach. 

W ramach zadań z zakresu Spraw Obywatelskich przyjęto 51 wniosków o wyrobienie 

dowodu osobistego i wydano 56 dowodów osobistych. 

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

złożono 23 zlecenia na migrację aktu. 

Dokonano 5 zameldowań na pobyt stały, 1 zameldowanie na pobyt czasowy, 

6 zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy, 2 przemeldowania w obrębie gminy, 

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

W związku z wojną na Ukrainie obsłużono 2 wnioski o nadanie numerów PESEL oraz 

założono 3 profile zaufane dla obywateli Ukrainy. 

Wydano 22 zaświadczenia. Dokonano 5 potwierdzeń profilu zaufanego. 



Zostało złożonych 20 wniosków o Kartę Dużej Rodziny oraz 4 wnioski o Opolską Kartę 

Rodziny i Seniora. 

W ZAKRESIE PROJEKTÓW MIĘKKICH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

28 września w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy odbył się piknik 

ekologiczny, w ramach którego przygotowane zostały prelekcje, warsztaty edukacyjne oraz 

zabawy na świeżym powietrzu. W spotkaniu w Ładzy uczestniczyło ok. 500 osób, w tym dzieci 

i młodzież ze szkół leżących na terenie gmin: Popielów, Łubniany, Murów i Pokój. Piknik został 

zrealizowany w ramach projektu partnerskiego „Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności 

- edukacja, rozpoznanie i ochrona”. Gmina Popielów jest jego liderem, a pozostałe gminy są 

jej partnerami. Główne założenia projektu to: rozpoznanie zasobów i zagrożeń wybranych 

siedlisk i gatunków, ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem, podniesienie wiedzy 

na temat ochrony przyrody, rozbudowa infrastruktury Parku i prowadzenie kampanii 

informacyjno-edukacyjnej. 

We wrześniu i październiku na hali w Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie 

zrealizowany został projekt #Ilikefitness. Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu 

„Opolskie dla młodzieży”, a jej inicjatorem była pięcioosobowa grupa młodzieży – Sportowcy 

z Gminy Popielów. Zrekrutowana została grupa 15 uczestników, która brała udział w cyklu 

zajęć fitness z wykwalifikowanym trenerem personalnym, a także warsztatach: dietetycznym 

oraz psychologicznym prowadzonych przez specjalistów. W ramach projektu zakupione 

zostały zestawy gum i mat do ćwiczeń, a dla uczestników specjalne nagrody za uczestnictwo 

w inicjatywie - torby sportowe. 

Grupa nieformalna „Fajne i aktywne kobietki z Popielowa” otrzymała dofinansowanie 

na realizację projektu „Jak dobrze być kobietą” w ramach konkursu Kierunek NOWE FIO 2022, 

czyli programu realizowanego przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 

W ramach projektu w Publicznej Bibliotece w Popielowie odbywają się warsztaty 

kosmetologiczne, malarskie, zielarskie, a także warsztaty z psychologiem. Głównym celem 

projektu jest wzrost aktywności i integracja młodych kobiet w miejscowości Popielów. 

DZIAŁANIA W SOŁECTWACH 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano m.in.: 

- zakup elementów ogrodzenia przy świetlicy w Kaniowie, 

- zakup namiotu w Starych Kolniach, 



- dożynki wiejskie w Starych Siołkowicach. 

W ZAKRESIE KULTURY 

W Centrum Kultury i świetlicach zostały przeprowadzone różnorodne zajęcia oraz 

odbyły się wydarzenia kulturalne: 

- 28 września w Centrum Kultury uczestniczyło w przygotowaniu pikniku ekologicznego 

w ramach projektu „Stobrawska Wstęga”, 

- 19 października odbyły się warsztaty teatralno-plastyczne, w których udział wzięli 

uczniowie szkoły podstawowej w Popielowie, 

- 22 października odbył się uroczysty koncert z okazji jubileuszu 10-lecia zespołu 

tanecznego Euforia. W koncercie udział wzięli wszyscy obecni uczestnicy zajęć tanecznych, 

rodzice, absolwentki Euforii oraz zaproszeni goście. Wydarzenie było okazją do podziękowań 

oraz podsumowań i prezentacji dotychczasowych i obecnych dokonań zespołu, 

- Grupa turystyczna „Wandrusie” zorganizowała rajdy rowerowe: 9 października 

po gminie Pokój i 23 października po gminie Lewin Brzeski. 

Od 26 października wprowadzono nową formę aktywności dla dorosłych - zajęcia 

taneczne Euforia Gold. Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą w Centrum Kultury 

w Popielowie. 

Centrum Kultury realizuje projekt pn. „Uwolnij swój potencjał” zainicjowany przez 

grupę młodzieży. W ramach projektu odbywają się cykliczne warsztaty wokalne i emisji głosu 

oraz warsztaty ruchowe. Działania realizowane są w ramach projektu „Opolskie 

dla młodzieży”. Inicjatywa jest finansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego. 

Rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji programu edukacji regionalnej „Tyglik 

Tradycji”. W tym roku w programie udział wezmą wszystkie przedszkola z gminy Popielów. 

W dniach 1 i 2 października Gminna Biblioteka Publiczna uczestniczyła w Święcie Karpia 

w Niemodlinie, gdzie przygotowała stoisko promujące atrakcje Gminy oraz warsztaty 

plastyczne dla dzieci. 

Od 6 do 28 października w bibliotece odbywają się warsztaty w ramach projektu 

„Jak dobrze być kobietą” sfinansowanego ze środków w ramach Kierunek NOWE FIO 2022. 

Na czas remontu budynku Filia Biblioteczna w Starych Siołkowicach zawiesiła 

działalność. Biblioteka zaprasza czytelników do korzystania z wypożyczeni w Popielowie  

i do kontaktu z bibliotekarzami. 



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

30 września zastępca uczestniczył w uroczystym powitaniu nowego komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Opolu starszego brygadiera Arkadiusza Margoszczyna, 

1 października zastępca wziął udział w otwarciu edukacyjnego Centrum Recyklingu w Starych 

Siołkowicach, 

W dniach 1 i 2 października wraz z pracownikami Urzędu i gminnych instytucji kultury brałam 

udział w Święcie Karpia w Niemodlinie, 

2 października uczestniczyłam w dożynkach parafialnych w Popielowie, 

8 października spotkałam się z uczestnikami warsztatów zorganizowanych przez Koło 

Gospodyń Wiejskich w Kurzniach, 

9 października uczestniczyłam wraz z pracownikami w uroczystym otwarciu tras rowerowych 

turystycznych stworzonych w ramach Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak – 

reprezentowała mnie pani sekretarz, 

10 października zorganizowałam spotkanie w ramach zarządzania kryzysowego dotyczące 

dystrybucji tabletek jodku potasu w razie zagrożenia radiacyjnego, 

11 października uczestniczyłam wraz z pracownikami w warsztatach w ramach prac nad 

strategią Aglomeracji Opolskiej, 

13 października z okazji Święta Edukacji Narodowej spotkałam się z dyrektorami szkół 

i przedszkoli oraz wyróżniającymi się pedagogami, którym wręczyłam nagrody, 

15 października wspierałam i dopingowałam koła gospodyń z Kurzni, Rybnej i Stobrawy 

podczas Wojewódzkiego Konkursu na Potrawę Kresową w Łosiowie, 

19 października nasza gmina gościła komisję konkursu Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi. 

Serdecznie dziękuję sołtysom oraz wszystkim zaangażowanym w pokazanie piękna i walorów 

naszej gminy, 

21 października uczestniczyłam w uroczystym otwarciu ścieżek pieszo-rowerowych –  

było to podsumowanie etapów pierwszego i drugiego na odcinku z Popielowa do Stobrawy, 

22 października wzięłam udział w święcie - jubileuszu dziesięciolecia Zespołu Euforia 

działającego przy Centrum Kultury w Popielowie. 
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