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Raport o stanie Gminy Radłów opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Radłów w roku 2019, w
szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Radłów oraz
funduszu sołeckiego.
Raport ma na celu uzyskanie pełniej wiedzy oraz dostępu sytuacji społeczno- gospodarczej
naszej gminy. Szczegółowe informacje dotyczą roku 2019 w porównaniu do roku 2018.
Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i daje możliwość
Mieszkańcom na obiektywną, opartą na faktach i liczbach ocenę działania samorządu.
W opracowaniu niniejszego raportu wykorzystano dane, będące w zasobach Urzędu Gminy
Radłów i Jednostek Organizacyjnych oraz dane statystyczne.
Raport dotyczy GMINY RADŁÓW.

1. Informacje ogólne
Gmina Radłów leży w północno – wschodniej części województwa opolskiego, w dorzeczu
rzeki Prosny, będącej lewobrzeżnym dopływem Warty. Od wschodu graniczy z gminą
Krzepice, od północy z gminą Rudniki i Gorzów Śląski, zachodu i od południa z gminą
Olesno oraz południowego - wschodu z gmina Przystajń.
Gmina leży w obszarze Wyżyny Śląsko- Wieluńskiej. Najwyżej położony jest obszar w
rejonie Gór Ligockich, gdzie wysokości dochodzą do 270-275 m n.p.m. część północna
gminy poprzecinana jest doliną rzeki Prosny i jej niewielkich dopływów.

Gmina Radłów jedną z najmniejszych w województwie, zajmuje obszar 117 km². Przez teren
gminy nie przebiega żadna linia kolejowa ani żadna droga krajowa. Natomiast gmina jest

"otoczona" odcinkami kilku dróg krajowych o numerach: 42, 43, 45, 46 i 11. Ponadto w
niewielkie odległości biegną dwie drogi wojewódzkie - nr 487 i 494. Obie na niektórych
odcinkach pokrywają się z granicą administracyjną gminy.

2. Władze lokalne
Wójtem Gminy Radłów nieprzerwanie od 2002 roku jest Włodzimierz Kierat.
Rada Gminy Radłów liczy 15 radnych.
Radnymi w kadencji 2018-2023 wybrani zostali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czubaj – Zając Irena ( Radłów )
Brodowy Denis ( Radłów )
Sekuła Michał (Radłów )
Nowak Piotr (Nowe Karmonki )
Pownuk Aniela ( Wichrów )
Wengel Wilhelm (Ligota Oleska )
Karkos Waldemar ( Psurów )
Kozok Daria ( Sternalice )
Świtała Brygida ( Sternalice)
Mencfel Grzegorz ( Sternalice )
Kansy Łukasz (Biskupice)
Zygmunt Iwona (Biskupskie Drogi )
Majowska Regina ( Kolonia Biskupska )
Stanosek Teresa (Kościeliska)
Grzesik Gerard ( Kościeliska)

Przewodniczącym Rady Gminy Radłów kadencji 2018-2023 jest Radny Wilhelm Wengel.
Funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Radłów w kadencji 2018-2023 pełni Radna
Regina Majowska.
W kadencji 2018-2023 przy Radzie Gminy działa pięć stałych Komisji Rady Gminy w
składzie:
KOMISJA REWIZYJNA- powołana w składzie pięcioosobowym. Przewodniczącą
Komisji jest Radna Irena Czubaj- Zając.
Komisja zajmuje się działalnością kontrolną,
opiniowaniem wykonania budżetu gminy, występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w
sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI- nowa, powstała w kadencji 2018-2023
komisja działająca w pięcioosobowym składzie. Przewodniczącym Komisji jest Radny
Grzegorz Mencfel. Komisja rozpatruje skargi na działania Wójta i Gminnych Jednostek
Organizacyjnych, a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW- powołana w składzie dziewięcioosobowym.
Przewodniczącym Komisji jest Radny Gerard Grzesik. Komisja zajmuje się opiniowaniem
uchwał i bieżącą pracą nad budżetem gminy, w tym kształtowanie dochodów i wydatków
budżetowych gminy, kształtowaniem podatków i opłat lokalnych.

KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I KULTURY powołana
w składzie dziewięcioosobowym. Przewodniczącą Komisji jest Radna Iwona Zygmunt.
Komisja zajmuje się opiniowaniem uchwał i bieżącą pracą nad sprawami związanymi z
oświatą i szkolnictwem na terenie naszej gminy.
KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROZWOJU
SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO,
SAMORZĄDU
ORAZ
OCHRONY
ŚRODOWISKA powołana w składzie siedmioosobowym. Przewodniczącym Komisji jest
Radny Gerard Grzesik. Komisja zajmuje się opiniowaniem uchwał i bieżącą pracą nad
sprawami związanymi z rolnictwem, ochroną środowiska oraz sprawami komunalnymi i
gospodarczymi.
Skład Rady Gminy oraz osobowy skład poszczególnych Komisji Stałych Rady Gminy w roku
2019 nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego.
Od 2019 roku Radni pracują na systemie do głosowania RADA365. Dla Radnych zostały
zakupione tablety oraz zakupiono laptop z oprogramowaniem do obsługi sesji, zapewniając
tym samym elektroniczny system głosowania oraz transmisję obrad.
W Urzędzie Gminy Radłów na koniec 2019 zatrudnionych było 27 osób- tyle samo co w roku
poprzednim.

SCHEMAT ORGANIAZACYJNY URZĘDU GMINY RADŁÓW
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Jednostki Organizacyjne Gminy Radłów to:
•
•

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie- kierownik Zbigniew Nowak
Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie- dyrektor Renata Gnot

Samodzielne
StanowiskoStarszy
specjalista do
spraw oświaty

•
•
•
•
•
•

Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie- dyrektor Alicja Korzekwa
Szkoła Podstawowa w Radłowie- dyrektor Leszek Bartela
Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach- dyrektor Marek Mendel
Szkoła Podstawowa w Sternalicach- dyrektor Marian Pęcherz
Publiczne Przedszkole w Kościeliskach- dyrektor Teresa Siwik
Publiczne Przedszkole w Sternalicach- p.o. dyrektora Marzanna Kmita- Zagrodnik

3. Sołectwa
Gmina podzielona jest na 9 sołectw, obejmujących łącznie 12 miejscowości:
1. Sołectwo Biskupice (Bischdorf)
• wieś Biskupice i Biskupskie Drogi
• sołtys: Marek Lotz
2. Sołectwo Kolonia Biskupska ( Fiedrichswille)
• wieś Kolonia Biskupska
• sołtys: Anna Chuć
3. Sołectwo Kościeliska (Kostellitz)
• wieś Kościeliska
• sołtys: Marietta Rodewald
4. Sołectwo Ligota Oleska (Ellguth)
• wieś Ligota Oleska i Psurów
• sołtys: Grzegorz Pakuła
5. Sołectwo Nowe Karmonki (Neu Karmunkau)
• wieś Nowe Karmonki
• sołtys: Edward Pawnuk
6. Sołectwo Radłów (Radlau)
• wieś Radłów i Stare Karmonki
• sołtys: Brygida Maciejok
7. Sołectwo Sternalice (Sternalitz)
• wieś Sternalice
• sołtys: Beata Kościelna
8. Sołectwo Wichrów (Wichrau)
• wieś Wichrów
• sołtys: Roman Kaleja
9. Sołectwo Wolęcin (Wollentschin)
• wieś Wolęcin
• sołtys: Krystyna Krupa

Sołectwa Gminy Radłów- podział graficzny

4. Demografia i USC
Stan mieszkańców na koniec 2019 roku wynosił :
• wg. meldunku stałego: 4223 osób ( w 2018- 4253 osoby)
• wg. meldunku czasowego: 124 osoby ( w 2018 -134 osoby)
Liczba urodzeń w 2019 roku- 42 dzieci ( w 2018- 33 dzieci)
Liczba zgonów w 2019 roku- 36 osób (w 2018 -42 osób)
Od 2019 roku rodzice nowych mieszkańców naszej Gminy otrzymują list gratulacyjny Wójta
Gminy Radłów wraz z pamiątkowym body dla niemowlaka.

Liczba ludności w Gminie Radłów w 2019 r. z podziałem na miejscowości
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Statystyka zameldowań na dzień 31.12.2019 w porównaniu z 31.12.2018 r.

Miejscowość
Biskupice
Biskupskie Drogi
Kolonia Biskupska
Kościeliska
Ligota Oleska
Nowe Karmonki
Psurów
Radłów
Stare Karmonki
Sternalice
Wichrów
Wolęcin
SUMA

Zameldowanie stałe
389
388
111
110
180
178
686
682
396
394
409
420
58
59
654
660
80
77
708
729
426
425
126
133
4223
4253

Zameldowanie czasowe
3
5
2
2
5
6
34
39
11
8
15
17
1
1
20
14
0
2
21
27
12
12
0
1
124
134

Statystyka mieszkańców wg. podziału na płeć kształtowała się następująco:
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
Pow.65
Pow.60

Mężczyźni
39
25
42
22
15
113
56
45
17
1416
0
249
0

Kobiety
32
22
46
19
21
112
60
37
20
0
1301
0
514

Ogółem
71
47
88
41
36
225
116
82
37
1416
1301
2259
514

ogółem

2039

2184

4223

Struktura wykształcenia mieszkańców Powiatu Oleskiego wg Narodowego
Spisu Powszechnego w 2011 roku.
podstawowe
nieukończone i
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wyższe
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gimnazjalne

średnie i
policealne ogółem

zasadnicze
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

5. Rolnictwo i podatki
W Gminie Radłów w 2019 roku funkcjonowało 679 gospodarstw rolnych ( w roku
poprzednim 681), w tym:
Lp.

Ilość gospodarstw w roku 2019
w porównaniu z rokiem 2018
114
112

1.

Powierzchnia
gospodarstw
1 – 2 ha

2.

2.01 – 5 ha

178

180

3.

5.01 – 7 ha

78

77

4.

7.01 – 10 ha

102

103

5.

10.01 – 15 ha

101

102

6.

15.01 – 50 ha

94

94

7.

Powyżej 50 ha

12

13

Struktura gruntów ornych ze względu na klasę w Gminie Radłów [ha].
Klasa

Powierzchnia

grunty bardzo dobre - klasa I, II
grunty dobre - klasa III
grunty średnie - klasa IV
grunty słabe - klasa V, VI

0
233,3
3046,2
2137,9

W Gminie Radłów wśród gruntów ornych największą powierzchnię zajmują grunty IV klasy,
czyli tzw. średnie - 56,2% całego obszaru. Następne są grunty klasy V i VI, czyli grunty słabe
(39,5%). Niewielki udział mają grunty III klasy - tylko 4,3%. Na obszarze gminy nie
występują grunty o najwyższej klasie bonitacji. W przypadku użytków zielonych najwięcej
terenu zajmują grunty IV klasy (62%). Wyraźnie mniej jest gruntów klasy V i VI (22,5%)
oraz III (15,4%).

6. Działalność gospodarcza
Gmina Radłów jest gminą wiejską, gdzie rolnictwo, pomimo zmniejszania się liczby
gospodarstw rolnych, ciągle odgrywa ważną rolę w strukturze gospodarki. Wśród
przedsiębiorstw dominują małe (od 1 do 9 pracowników), a głównymi branżami są:
budownictwo, działalność usługowa, handel i leśnictwo.
Na podstawie danych uzyskanych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ilość zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności na terenie
gminy Radłów wyniosła 195 podmiotów gospodarczych. Są to głównie jednoosobowe
działalności gospodarcze. Przeważająca część firm to działalności w branży budowlanousługowej. Brak na terenie gminy większych zakładów i firm, oferujących miejsca pracy,
a działalność skupiona jest raczej na rodzinnych, jednoosobowych zakładach usługowych.
W Gminie istnieje tylko jedna Gminna Spółdzielnia.

7. Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
•

Strategia Rozwoju Gminy Radłów na lata 2015-2025

Strategia wprowadzona została uchwałą Uchwała Nr 79/XII/2015 Rady Gminy Radłów z
dnia 30 grudnia 2015 roku.
Podstawowym instrumentem realizacji Strategii Rozwoju Gminy jest Wieloletnia Prognoza
Finansowa, która zawiera konkretne zadania inwestycyjne, przewidziane do realizacji w
założonym okresie oraz projekty, które gmina realizuje przy współudziale środków własnych
i funduszy zewnętrznych
•

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Uchwałą Nr 15/II/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 26 listopada 2018 roku został przyjęty
do realizacji Program Współpracy Gminy Radłów z organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019.
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ Z BUDŻETU GMINY
RADŁÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Nazwa oferenta

Otrzymana
dotacja

Caritas Diecezji
Opolskiej

42 000,00 zł

Zakres zadania

Ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania
działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w
wieku emerytalnym

LZS Kościeliska

20 000,00 zł

LZS Wichrów

12 800,00 zł

LZS Ligota
Oleska
LZS Radłów

32 400,00 zł

Stowarzyszenie
„…najlepiej …POMÓŻ”

30 000,00 zł

10 800,00 zł

Wspierania i upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu
Wspierania i upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu
Wspierania i upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu
Wspierania i upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu
Zorganizowanie wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów

Zaplanowano w Programie na 2019 rok na wsparcie organizacji pozarządowych kwotą
148 500,00 zł. W roku poprzednim planowana kwota była o 500 zł mniejsza.
W toku realizacji poszczególnych zadań suma dotacji przekazanych w 2019 roku w
ramach otwartych konkursów ofert wyniosła: 148 000,00 – tyle samo co w roku 2018.
•

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwałą Nr 226/XXXVI/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 17 września 2018 roku został
przyjęty do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radłów. Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Radłów jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki
działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji
gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw
konsumpcyjnych użytkowników energii.
Na zakres tematyczny i strukturę dokumentu w dużej mierze wpływ miały wytyczne
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wskazały
wymagania wobec niniejszego dokumentu.
Celem strategicznym dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radłów wyznaczono:
OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ, ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2 ORAZ ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU
ENERGII POCHODZĄCEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BILANSIE ENERGETYCZNYM GMINY RADŁÓW

Cel strategiczny Planu jest realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
Cel 1: Redukcja do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 o
1,87 % w stosunku do roku bazowego
Cel 2: Redukcja do 2020 roku zużycia energii finalnej o 1,99 % w stosunku do roku
bazowego
Cel 3: Zwiększenie do roku 2020 udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł
energii w bilansie energetycznym gminy Radłów o 0,40 % w stosunku do roku
bazowego
Realizacja powyższych celów przyczyni się także do realizacji celu 4: poprawy jakości
powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza: benzo(a)pirenu i pyłów, dla
których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i
realizowany jest program (naprawczy) ochrony powietrza (POP) dla strefy opolskiej.

Warunkiem osiągnięcia zakładanych celów jest realizacja wszystkich przedsięwzięć
zawartych w harmonogramie finansowo-rzeczowym w niniejszym planie. Cele szczegółowe
zostaną zrealizowane do 2020 roku. Poszczególne wartości zostaną osiągnięte w stosunku do
roku bazowego 2014, dla którego przeprowadzono inwentaryzację zużycia energii i emisji
CO2 (bazową). Inwentaryzacja emisji CO2 pozwoliła wskazać te obszary, dla których
zaproponowano działania ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym i które będą
służyły redukcji emisji.
Cele strategiczne założone w Planie gospodarki niskoemisyjnej są zbieżne z celami
dokumentów wyższego szczebla i obejmują:
− poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Radłów,
− stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawę dostępu
do informacji o środowisku i jego ochronie,
− zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju gospodarczego gminy, w
tym właściwą lokalizację przestrzenną inwestycji,
− skuteczne wdrażanie mechanizmów prawnych, finansowych i ekonomicznych
zapewniających efektywną i terminową realizację założonych celów ekologicznych.
•

Program Opieki nad zabytkami Gminy Radłów na lata 2017-2020

Na terenie gminy nie występują żadne rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, narodowe,
obszary chronionego krajobrazu ani obszary Natura 2000. Ochroną objęto natomiast 2 użytki
ekologiczne - bagna śródleśne Babrzysko oraz Krzyżówkę. Pierwsze z nich to zbiornik o
powierzchni 0,7 ha, porośnięte wierzbami i brzozami, wykorzystywane przede wszystkim
przez dziki jako kąpielisko. Drugi zbiornik ma powierzchnię 0,15 ha, na którym występują
przede wszystkim ptaki wodno-błotne. Za pomniki przyrody uznano kilka drzew z terenu
gminy: dwie jodły pospolite w Leśnictwie Sternalice oraz klon jawor w parku pałacowym w
Biskupicach.
Do rejestru zabytków wpisano:
- kościół parafialny rzymsko-katolicki pw. św. Jacka z 1830 r. w Biskupicach (poz. 1073/66,
20.01.1966 r.),
- kościół filialny rzymsko-katolicki pw. św. Jadwigi z 1718 r. w Biskupicach (poz. 35/53,
19.12.1953 r.),
- XVIII-wieczny dwór w zespole parkowym w Biskupicach (poz. 860/64, 9.05.1964 r.),
- XIX-wieczny dwór w zespole parkowym w Psurowie wraz z oficyną dworską (poz.
1032/65, 10.06.1965 r.),
- kościół parafialny rzymsko-katolicki pw. św. Mateusza w Sternalicach (poz. 1074/66,
20.01.1966 r.),
- dwór w zespole folwarcznym w Sternalicach (poz. 1033/65, 10.06.1965 r.),
- park w zespole dworskim z poł. XVIII w. w Biskupicach (poz. 860/64, 9.05.1964 r.).
Ponadto do rejestru zabytków ruchomych zostało wpisane wyposażenie ww.
kościołów w Biskupicach i Sternalicach, jak również kościoła parafii rzymsko-katolickiej w
Kościeliskach pw. Narodzenia NMP. Ponad 100 obiektów wpisano do gminnej ewidencji
zabytków.

W Gminie Radłów zlokalizowano także 156 zabytków archeologicznych, wpisanych
do Ewidencji Wojewódzkiej oraz Gminnej Ewidencji Zabytków. Spośród tych zabytków 14
znajduje się w Biskupicach, po 1 w Biskupskich Drogach i Kolonii Biskupskiej, 37 w
Kościeliskach, 35 w Ligocie Oleskiej, 42 w Sternalicach, 9 w Wichrowie, 6 w Wolęcinie, 2 w
Nowych Karmonkach i 8 w Radłowie.
•

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii

Gminna Komisja Rozwiązywania ds. Problemów Alkoholowych w Radłowie działała w
pięcioosobowym składzie. Członkowie Komisji są przeszkoleni, posiadają fachowe
wykształcenie, umożliwiające pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym. Istnieje
możliwość pomocy telefonicznej dla osób mniej zmotywowanych. W ramach funkcjonowania
punktu konsultacyjnego udziela się pomocy telefonicznej dla tych osób. Członkowie Komisji
pośredniczą w dostaniu się do ośrodków lecznictwa odwykowego łącznie z pomocą w
załatwianiu formalności koniecznych do przyjęcia do tych ośrodków. Do publicznej
wiadomości został podany numer telefonu 607635130. W minionym roku udzielono 21 takich
form pomocy.
Z Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie
skorzystały 22 osoby z Gminy Radłów, co stanowi 4,85 % ogółu pacjentów, w tym:
14 osób uzależnionych od alkoholu (w tym 7 osób, które zgłosiły się dobrowolnie, 4 osoby
skierowane przez GKRPA oraz 3 osoby skierowane przez sąd) tj. 5,9% ogółu
w tym:
- 7 sprawców przemocy,
- 2 osoby pijące szkodliwie,
- 1 osoba uzależniona od narkotyków
22 osoby współuzależnione, tj. 8,56% ogółu,
w tym:
- 0 mężczyzn,
- 9 osób – ofiar przemocy
- 8 osób DDA
- 1 dziecko do 18 roku życia
- 2 osoby uczestniczyły w terapii rodzinnej
Dofinansowanie z Gminy Radłów w ramach porozumienia międzygminnego Powiatu
Oleskiego dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie
wyniosło 5 900 zł na ogólny fundusz 106.100,- zł.
Z ogółu korzystających z terapii Przychodni mieszkańcy Gminy Radłów stanowili
7,28%.
Cieszą przypadki coraz większej liczby osób powstrzymujących dalszy rozwój
choroby i życia w trzeźwości. Na terenie gminy po leczeniu odwykowym abstynencję
utrzymuje około 40 osób, również z abstynencja wieloletnią.
W miejscowości Sternalice od 15 lat, a obecnie w Radłowie z pozytywnym skutkiem
funkcjonuje Grupa AA odbywając co tydzień swoje spotkania.

8. Realizacja budżetu Gminy Radłów
Budżet Gminy Radłów na rok 2019 uchwalono w dniu 27 grudnia 2018 roku Uchwałą
Nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów w następujących wysokościach:
- dochody a) dochody bieżące b) dochody majątkowe - przychody -

19.668.685,00 zł, z tego:
16.873.292,00 zł,
2.795.393,00 zł
1.797.671,17 zł
21.466.356,17 zł

- wydatki a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - rozchody -

20.383.498,17 zł, z tego:
15.191.152,36 zł,
5.192.345,81 zł
1.082.858,00 zł
21.466.356,17 zł

W porównaniu budżet na 2018 rok przedstawiał się następująco:
- dochody 16.533.575,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące 15.851.425,00 zł,
b) dochody majątkowe 682.150,00 zł
- przychody 1.227.787,05 zł
17.761.362,05 zł
- wydatki a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - rozchody -

16.821.678,05 zł, z tego:
14.302.508,75 zł,
2.519.169,30 zł
939.684,00 zł
17.761.362,05 zł

Deficyt budżetu w kwocie 714.813,17 zł postanowiono sfinansować przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 517.142,00 zł oraz z wolnych środków
budżetowych – 197.671,17 zł.
Utworzono rezerwę celową w wysokości 40.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z
zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w kwocie 24.000,00 zł.
Ustalono plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w kwocie 710.612,00 zł, oraz wykaz
zadań inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2019.
Ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak
również dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i
zwalczania narkomanii.
Wyodrębniono też w budżecie gminy kwotę 219.814,29 zł stanowiącą fundusz sołecki.
Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych na
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł, dokonywania zmian
w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz w planie wydatków na uposażenia i
wynagrodzenia ze stosunku pracy, udzielania w roku 2019 pożyczek do łącznej kwoty
100.000,00 zł, a także do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż
bank obsługujący budżet gminy.

W roku 2019 roku uchwałę budżetową nowelizowano 32 razy ( w roku 2018: 26 razy):
podjęto 7 uchwał Rady Gminy i 25 Zarządzeń Wójta Gminy ( w 2018 było 9 Uchwał Rady
Gminy i 17 Zarządzeń Wójta Gminy)
Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :
- dochody 22.374.955,59 zł, z tego:
a) dochody bieżące 20.640.063,38 zł,
b) dochody majątkowe 1.734.892,21 zł
- przychody 1.327.336,35 zł
23.702.291,94 zł
- wydatki a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - rozchody -

22.619.433,94 zł, z tego:
18.572.788,13 zł,
4.046.645,81 zł
1.082.858,00 zł
23.702.291,94 zł

Na kwotę wzrostu budżetu złożyły się:
1) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.099.386,19 zł, z tego:
- zwiększenie dotacji celowych
- 1.939.737,47 zł,
- zwiększenie dotacji celowych w ramach UE
- 462.730,62 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
- 1.371.635,00 zł,
- ponadplanowe dochody
- 325.283,10 zł,
2) zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 29.665,18 zł tj. kwotę wolnych
środków finansowych
Na zmniejszenie budżetu złożyły się:
- zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.393.115,60 zł, tj. zmniejszenie dotacji
celowych
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 500.000,00 zł, tj. zmniejszenie planowanej kwoty
kredytu.
Wykonanie budżetu w 2019 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:
Dochody ogółem: plan 22.374.955,59 zł, wykonanie 21.431.636,37 zł, co stanowi 95,8%,
w tym:
- dochody bieżące: plan 20.640.063,38 zł, wykonanie 20.367.919,39 zł, co stanowi 98,7%
- dochody majątkowe: plan 1.734.892,21 zł, wykonanie 1.063.716,98 zł, co stanowi 61,3%
Wydatki ogółem: plan 22.619.433,94 zł, wykonanie 20.064.503,64 zł, co stanowi 88,7%,
w tym:
- wydatki bieżące: plan 18.572.788,13 zł, wykonanie 17.019.479,39 zł, co stanowi 91,6%
- wydatki majątkowe plan 4.046.645,81 zł; wykonanie 3.045.024,25 zł, co stanowi 75,3%.
W 2019 roku w Urzędzie Gminy Radłów została przeprowadzona przez inspektorów
Regionalnej Izby Obrachunkowej kontrola kompleksowa. Kontrola ta to ważny sprawdzian
dla każdej jednostki budżetowej, mający na celu ocenę prawidłowości i rzetelności
prowadzenia gospodarki finansowej w danej gminie.

9. Fundusz Sołecki
Fundusz sołecki w Gminie Radłów został wprowadzony Uchwałą nr151/XXIII/2017 Rady
Gminy Radłów z dnia 30 marca 2017 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków,
stanowiących fundusz sołecki.

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2019r.
Lp.
1.

Sołectwo
Biskupice

2.

Kolonia
Biskupska

3.

Kościeliska

4.

Ligota Oleska

Zadania z funduszu sołeckiego
1. Organizacja imprez rekreacyjnookolicznościowych w sołectwie ( dzień
kobiet i dożynki )
2. Remont zaplecza socjalnego w sali
wiejskiej w Biskupicach
Razem
1. Zakup stołów biesiadnych
2. Zakup kosiarki spalinowej
3. Organizacja festynu wiejskiego
4. Zakup tablicy informacyjnej
5. Wyposażenie sali wiejskiej
Razem
1. Prace związane z utrzymaniem budynku
OSP oraz terenu wokół budynku
2. Transport jednej drużyny piłkarskiej na
rozgrywki
Razem
1. Organizacja dożynek wiejskich
2. Działania LZS Ligota Oleska
3. Serwis kosiarek
Razem

5.

6

7.

Nowe
Karmonki

Radłów

Sternalice

1. Organizacja festynu wiejskiego
2. Zakup urządzeń do kotłowni ( w tym
kocioł C.O. ) i do instalacji c.o. z usługa
montażu do sali wiejskiej
Razem
1. Dofinansowanie remontu chodnika przy
ul. Pieloka
2. Pielęgnacja drzew i terenów zielonych w
obrębie sołectwa Radłów
3. Organizacja festynu
4. Adaptacja pomieszczeń strażnicy OSP na
potrzeby wsi ( c.d.)
Razem
1. Budowa chodnika
2. Wykaszanie rowu
3. Utwardzenie placu przed OSP Sternalice
Razem

Wykonanie w zł.
5.090,18

20.000,00
25.090,18
2.500,00
1.599,00
2.861,00
1.147,60
5.432,00
13.539,60
28.661,17

4.000,00
32.661,17
14.992,82
6.845,25
2.000,00
23.838,07
1.999,50

20.638,00
22.637,50
9.999,33
2.000,00
4.999,80
16.607,04
33.606,17
27.225,58
1.750,00
4.984,56
33.960,14

8.

Wichrów

1.
2.
3.
4.
5.

Dofinansowanie OSP
Dofinansowanie przedszkola
Dofinansowanie imprez wiejskich
Zakup sprzętu dla DFK
Wyposażenie sali wiejskiej

Razem

4.998,80
2.000,00
988,63
496,76
13.999,96
22.484,15
3.500,00
2.035,01
5.739,00
11.274,01

OGÓŁEM:

219.090,99

Razem
9.

Wolęcin

1. Doposażenie placu zabaw
2. Zakup strojów dożynkowych
3. Doposażenie OSP Wolęcin

Zestawienie porównawcze funduszu sołeckiego za lata 2018-2019:
Sołectwo

Ogólnie 2019

Ogólnie 2018

Biskupice
Kolonia Biskupska
Kościeliska
Ligota Oleska
Nowe Karmonki
Radłów
Sternalice
Wichrów
Wolęcin

25.090,18
13.539,60
32.661,17
23.838,07
22.637,50
33.606,17
33.960,14
22.484,15
11.274,01

24.119,79
12.893,08
30.619,35
22.416,75
21.197,80
31.333,30
32.042,87
20.540,25
11.058,95

SUMA

219.090,99

206.222,14

Warto zaznaczyć, że pod koniec 2019 roku Gmina Radłów przystąpiła do programu pn.
„Marszałkowska Inicjatywa Obywatelska”, w ramach którego wszystkie sołectwa Gminy
Radłów otrzymają dotację w wysokości 5000,00 zł oraz dodatkowe 1000,00 zł z budżetu
Gminy na realizację zadań własnych w swoim sołectwie. Jest to pomoc finansowa w formie
dotacji celowej, udzielanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji
małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.
Program rusza od 2020 roku. W pierwszym roku wsparcie otrzymają sołectwa: Kolonia
Biskupska, Ligota Oleska i Kościeliska.
W roku 2019 odbyły się tradycyjne już dla Gminy Radłów DOŻYNKI GMINNE.
Gospodarzem tego ważnego dla całej Gminy święta było sołectwo LIGOTA OLESKA.
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10.
•

Realizacja Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy Radłów

W roku 2019 Rada Gminy obradowała na 7 Sesjach ( w 2018 na 12) i przyjęła 66 uchwał
(60 w roku 2018).
Uchwały dotyczyły :
- budżetu gminy, jego zmian, sprawozdań z realizacji, absolutorium, obsługi finansowej – 11
- kredytu długoterminowego – 1,
- udzielenia pomocy finansowej (Miasto Opole, Powiat Oleski) – 5,
- udzielenia dotacji (OSP)- 2,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej – 6 ,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi - 1,
- podatków i zwolnień z podatków- 4,
- dopłat do taryf za wodę i ścieki- 1,
- zmiany regulaminu współfinansowania budowy oczyszczalni ścieków - 1
-oświaty (sieć szkół, wskazanie miejsca realizacji obowiązku szkolnego, opłat za przedszkola,
godziny zajęć nauczycielskich, dodatki) - 6
- umów najmu lokali, dzierżawy nieruchomości, bonifikat- przekształcenie wieczystego
użytkowania – 4,
- przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1,
- sprzedaży alkoholu (zasady usytuowania miejsc sprzedaży) - 1
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 1,
- zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum - 1
- przystąpienia do projektu „Akademia Przedszkolaka” -1
- wsparcia i kryteriów wymaganych do programu „ Posiłek w szkole i w domu” -2
- nabycia, zmiany i sprzedaży i przeniesienia własności nieruchomości -9
- zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 1,
- gospodarki odpadami i regulaminu utrzymania czystości – 2,
- zasad sprawienia pogrzebu – 1,
- przystąpienia do projektu „Mobilni mieszkańcy…” – 1,
- nadania nazwy ulicy- 1
- ekwiwalentu dla członków OSP- 1
-zmiany studium i warunków zagospodarowania przestrzennego gminy- 2
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Uchwał zrealizowanych – 46 ( w 2018 roku- 51)
Uchwał uchylonych (miejsca sprzedaży alkoholu)- 1
Uchwał obowiązujących i w trakcie realizacji – 19 ( w 2018 roku- 9)

•

Zarządzenia Wójta Gminy

W roku 2019 wydanych zostało 100 Zarządzeń Wójta Gminy ( w 2018 roku - 70)
Zarządzenia dotyczyły :
- budżetu, jego zmian i sprawozdań , planów finansowych, lokat, dotacji i kredytu, podatku
VAT , rezerwy ogólnej, Wieloletniej Prognozy Finansowej – 72,
- ogłoszenia konkursów i powołania komisji konkursowych – 10,
- wyboru oferty – 4,
- postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół – 2,
- dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – 1,
- wyborów (wyznaczenie miejsc plakatowania, obsługa informatyczna) - 6
- odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego – 1,
- inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest- 1
- sprzedaży autobusu szkolnego – 1,
- wyrobów zawierających azbest – 1,
- konsultacji społecznych -1,
- rezygnacji prawa pierwokupu-1.
•

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy

- wspólne – 9
- Komisja Rewizyjna – 5
- Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury – 2
- Komisja Budżetu i Finansów – 1
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 0
Wszystkie podjęte przez Radę Gminy uchwały zostały w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia,
przekazane do organów nadzoru jakimi są – w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda
Opolski, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.
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11.

Informacja o stanie mienia komunalnego
INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Ilość

Lp.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Opis mienia wg
grup rodzajowych

Jedn.
miary

Budynki
mieszkalne

szt.
pow.

6
868,69 m2

w tym:
Lokale
mieszkalne
Budynki
niemieszkalne
w tym:
Lokale użytkowe

szt.
pow.

20
868,69 m2

szt.

13

szt.
pow.
szt.
pow.
ha

8
448,59 m2
13
895,19 m2
26,9005

Lokale
mieszkalne
Grunty rolne
W tym:
− użytkowane
rolniczo
− użytkowane
nie rolniczo
Drogi gminne i
lokalne
Place i tereny
otwarte
Obiekty szkolne

Obiekty
przedszkolne
Obiekty sportowe
Obiekty
kulturalne

11.

Biblioteka
GOK
Sieć
wodociągowa
Sieć sanitarna

12.

Oczyszczalnie

13.

Hydrofornia

10.

Ujęcia wody
(studnie)
15. Stacja uzdatniania
wody
14.

ha

Sposób zagospodarowania
W
W zarządzie
bezpośrednim
Dzierżawa
jednostki
zarządzie
najem
budżetowej
gminy

Tak

-

Tak

-

Tak

-

Tak

-

Tak

-

Tak

-

Tak

11,5107
15,3898

ha

137,3790

szt.
ha
szt.
ha
szt.
ha
szt.
ha
szt.
ha
ha

4
2,3724
2
1,4312
1
1,1674 ha
6
0,9283
4
3,9114
0,5073

szt./pow
4 /270 m2
szt./pow 1 /106,15 m2
km

72,38

km

1,6

szt.
ha
szt.
ha
szt.
ha
szt.
ha

1
0,4667
1
0,3170
4
0,0448
1
0,2636

Wieczyste
użytkowanie
i trwały
zarząd

Tak

-

-

-

Tak

-

-

-

Tak

-

-

-

-

Tak

-

-

Tak

-

-

-

Tak

-

-

-

Tak

-

-

-

Tak

-

-

-

Tak

-

-

-

Tak

-

-

-

tak

-

-

-

Tak

-

-

-

Tak

-

-
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16.

Składowisko
odpadów
komunalnych

17.

OSP

18. Pozostałe grunty

szt.
ha

1
0,4900

szt.
ha
ha

8
3,3547
13,9240

Tak
(w trakcie
rekultywacji)

-

-

-

Tak

-

-

-

Tak

W 2019 roku Gmina nieodpłatnie nabyła nieruchomości gruntowe:
1)
w obrębie geodezyjnym Wolęcin:
a) działka numer 46, o powierzchni 0,0440 ha, dla której prowadzona jest
księga wieczysta OP1L/00053098/1;
w obrębie geodezyjnym Radłów:
a) działka numer 415/1, o powierzchni 0,0065 ha, dla której prowadzona jest księga
wieczysta OP1L/00053065/1,
3)
w obrębie geodezyjnym Wichrów:
a) działka numer 450/1, o powierzchni 0,0248 ha, dla której prowadzona jest księga
wieczysta OP1L/00053060/6,
W 2019 roku Gmina w drodze zamiany nabyła nieruchomości gruntowe:
1) w obrębie geodezyjnym Wichrów:
a) działka numer 446/1, o powierzchni 0,0170 ha, dla której prowadzona jest księga
wieczysta OP1L/00053060/6,
2) w obrębie geodezyjnym Ligota Oleska:
a) działki numer 327/2, 328/2 i 330/2, o powierzchni 0,2963 ha, dla której
prowadzona jest księga wieczysta OP1L/00053064/4,
W 2019 roku Gmina w drodze zamiany zbyła nieruchomości gruntowe:
1) w obrębie geodezyjnym Wichrów:
a) działka numer 448, o powierzchni 0,0260 ha, dla której prowadzona była księga
wieczysta OP1L/00053060/6,
2) w obrębie geodezyjnym Ligota Oleska:
a) działki numer 332 i 333, o powierzchni 0,0950 ha, dla której prowadzona była
księga wieczysta OP1L/00053064/4,
2)

Dochody Gminy z tytułu:
Za najem lokali i dzierżawy gruntów

-

93.389,45 zł

/Za pobór wody

-

488.874,66 zł

Za ścieki

-

101.679,55 zł

Za przekształcenie prawa wieczystego

-

4.152,96 zł

użytkowanie w prawo własności
Ponadto informujemy, że Urząd Gminy Radłów nie ma udziału w spółkach i akcjach.

24

12.

Ochrona zdrowia

W Gminie znajduje się:
•
•

przychodnia NZOZ - CYTRAMED, zlokalizowana w Radłowie i oferująca pomoc
lekarza POZ i lekarza pediatry
punkt apteczny, zlokalizowany w Radłowie

Komisja wydawała swoją opinię w sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ogółem zostało wydanych 51 zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( w 2018 roku 53 zezwolenia).
W poszczególnych jego rodzajach wydano 17 zezwoleń dla gastronomii i 34 dla sklepów
sieci detalicznej na terenie Gminy. Wpływ do budżetu Gminy wyniósł odpowiednia dla
zezwoleń : 19 277,83 zł gastronomia oraz 35 594,39 detal.
W 2019 r. zaopiniowano także 1 nowy wniosek na sprzedaż alkoholu.
Wszystkie wydane opinie były pozytywne, nie naruszały zasad wynikających z ustawy i
uchwały Rady Gminy w sprawie wydawania zezwoleń.
•

Dysponowanie funduszami alkoholowymi

W Gminnym Programie na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2019 r.– plan
59.300,00 zł. wykonanie wyniosło 59.290,00 zł - tj. 99,98%.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosiły 54 872,22 zł
Wydatki na rozwiązywanie problemów w 2019 r. przedstawiają się następująco:
Dotacja na działalność leczniczą dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i
Współuzależnienia w Oleśnie wyniosła 5 900,- zł.
Opłaty związane ze skierowaniami do sądu i na badania psychologiczne – 1.400,-zł.
Dotacja na organizację kolonii edukacyjno-motywacyjnej – 30.000 zł.
Z okazji „Dnia Dziecka”, zorganizowano we wszystkich szkołach oraz przedszkolach z terenu
Gminy hepenningi, zawody sportowo-integracyjne promujące zdrowe zachowania – 2.000,zł.
Wypłata wynagrodzenia członkom GKRPA, pełnomocnikowi Wójta Gminy za uczestnictwo
w posiedzeniach, za obsługę Komisji – 13.878,- zł.
Zakupy materiałów na potrzeby profilaktyki uzależnień i materiałów biurowych oraz koszty
usług – 6.112,-.
•

Organizacja pracy Komisji

Gminna Komisja umocowana prawnie, powołaniem jej przez Wójta Gminy
funkcjonowała w 2019 r. w 5 osobowym składzie. Wszyscy członkowie są przeszkoleni w
zakresie problemów wynikających z pracy Komisji. W oparciu o ustawę z dnia 26
października 1982 r. z późniejszymi zmianami
o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowała zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Odbyła 2 posiedzenia w pełnym składzie zajmując się sprawami wynikającymi z programu
oraz bieżącymi potrzebami i 9 posiedzeń zespołu do spraw przeprowadzania rozmów z
osobami nadużywającymi alkoholu.
Wystosowano 18 wezwań dla tych osób na rozmowy, skierowano 10 osób na badanie
biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz skierowano
2 wnioski do Sądu Rejonowego w Oleśnie o zastosowanie leczenia odwykowego.
25

13.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w
stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną
organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na
zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim,
innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc
społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie jest jednostką budżetową gminy, funkcjonującą na
podstawie Uchwały Nr 17/III/90 Rady Gminy w Radłowie z dnia 29 czerwca 1990 roku w
sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie.
Ośrodek realizuje zadania w oparciu o następujące akty prawne:
• ustawę o pomocy społecznej,
• ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
• ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
• ustawę o świadczeniach rodzinnych,
• ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
• o ochronie zdrowia psychicznego,
• ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
• ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
• ustawę o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
• ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
W okresie świadczeniowym 2019 wydano następujące decyzje administracyjne :
• Świadczenia wychowawcze - 405 ( w roku 2018 – 304)
• Świadczenia rodzinne
- 241 ( w roku 2018 – 229)
• Program „Dobry Start”
- 299 ( w roku 2018 – 308)
• Fundusz alimentacyjny
7 ( w roku 2018 – 8)
W 2019 roku w zakresie pomocy społecznej wydano 131 decyzji administracyjnych ( w roku
2018- 220 decyzji) dla 53 rodzin (94 osoby w rodzinach).
Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu gminy oraz dotacji rządowych.

26

GOPS

WYDATKI

2019

Rozdział

Świadczenie

Wydatki

Uwagi

85216 § 2030

Zasiłek stały

90.661,00

15 osób

85214 § 2030

Zasiłek okresowy

47.665,19

19 osób

85230 § 2030

Dożywianie

22.000,-- 8.800,- 13.200,-

85214 § ____

Zasiłek celowy

43.930,93

25 osób
14 rodzin
29 rodzin

85228 § 2010

Specjal. Usługi opiek. dla
osób zab. psych.
Domy Pomocy Społecznej

63.496.00

5 osób

118.943,47

4 osoby

8.159,49

15 osób

1.958,00

3 osoby

899.530,00

184 dzieci

3.170.087,00

465 dzieci

10.082,00

4 dzieci

151.590,00

479 dzieci

38.481,00

7 rodzin

5.400,00

1 osoba

293.067,00
dotacja - 41.400
własne - 251.667,00

-

85202 § 4330
85213 § 2030
85513 § 2010
85502 § 2010
85501 § 2060
85508 § 4330
85504 § 2010
855 04 § 2030
85219 § 2010
85219

RAZEM

Ubezpiecz. Zdrow.
Zasiłek stały
Ubezpiecz. Zdrow.
Świadcz. Rodz.
Świadczenia
Rodzinne
Świadczenia
Wychowawcze
Piecza
Zastępcza
Program „Dobry Start”
Asystent
Rodziny
Wynagrodzenie za
stanowienie opieki
Utrzymanie
GOPS

POMOC
SPOŁECZNA

4.965.051,08

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
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okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia
2013r . o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

14.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Na koniec 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
• Budynki mieszkalne:
Sternalice 43 – 1 lokal
RAZEM:
95,38 m2 + 25,03 m2 - budynek gospodarczy
Sternalice 25 - 1 lokal
RAZEM:
28,65 m2
Wichrów 84 - 8 lokali
RAZEM:
333,19 m2 + 48,20 m2 - budynki gospodarcze
Biskupice 95 - 3 lokale
RAZEM:
126,72 m2
Biskupice 96 - 3 lokale
RAZEM:
137,50 m2 + 18 m2 - budynki gospodarcze
Kościeliska 73 - 4 lokale
RAZEM:
147,25 m2
RAZEM:
•
•
•

budynki- 6
lokali- 20
łączna powierzchnia- 868,69 m2

•

Budynki niemieszkalne:

Sternalice – Dom Nauczyciela nr 8 - 3 lokale
RAZEM:
155,75 m2 + 24 m2 - garaże
Sternalice – Przedszkole nr 81 - 1 lokal
RAZEM:
51,10 m2
+ 12m2 - garaż
Sternalice – były Ośrodek Zdrowia nr 7 - 1 lokal
RAZEM:
40,90 m2
Wichrów 65 – bud. byłej szkoły - 1 lokal
RAZEM:
74 m2
+ 16 m2 - garaż
Wolęcin 22 – bud. byłej szkoły - 1 lokal
RAZEM:
101,60 m2
Ligota Oleska – bud. byłej szkoły - 1 lokal
RAZEM:
99,34 m2
+ 12,5 m2 - garaż
Kolonia Biskupska – bud. byłej szkoły - 3 lokale
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RAZEM:
117,70 m2 + 24 m2 - garaż
Nowe Karmonki – bud. byłej szkoły nr 37 - 3 lokale
RAZEM:
264,80 m2 + 15 m2 - garaż
RAZEM:
•
•
•

budynki – 8
lokali – 13
łączna powierzchnia- 895,19 m2

Łącznie powierzchnia lokali mieszkalnych na terenie gminy w budynkach mieszkalnych
i niemieszkalnych wynosiła na dzień 31.12.2019 roku- 1763,88 m2
Łącznie powierzchnia lokali użytkowych i pozostałych budynków wyniosła 665,32 m2

15.

Działalność inwestycyjna

Obsługę komunikacyjną mieszkańców gminy zapewniają drogi powiatowe oraz gminne. Jak
to zostało już wspomniane, najbliżej terenu gminy biegną drogi wojewódzkie nr 494
(Bierdzany - Olesno - Częstochowa) i 487 (Byczyna - Gorzów Śląski - Olesno). Drogi
powiatowe posiadają długość ok. 67 km, przy czym tylko 70% z nich posiada nawierzchnię
bitumiczną. Z komunikacyjnego punktu widzenia dla Gminy Radłów najistotniejsze są drogi
nr 1934O (połączenie z Olesnem i Krzepicami) i 1923O (połączenie z DK 43).
Całkowita długość dróg gminnych to 21,5 km. Wszystkie posiadają nawierzchnię
bitumiczną i większość jest w dobrym stanie technicznym. Ponadto znajdują się na terenie
gminy drogi o nieustalonym prawie własności, które uzupełniają sieć połączeń między
miejscowościami.
Komunikację zbiorową na terenie gminy zapewniają prywatne busy, które jednak nie
kursują w niedziele i dni świąteczne.
Gmina Radłów jest prawie w całości zwodociągowana. Ujęcie wody znajduje się w
Biskupicach (3 studnie głębinowe), gdzie jest także zlokalizowania stacja uzdatniania wody.
W 2018 roku uruchomiono czwartą studnię głębinową, co ma zapewnić bezpieczeństwo w
dostawie wody wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Łączna długość sieci wodociągowej
to 87 km, obsługuje ona prawie wszystkie zabudowania, poza kilkoma przysiółkami z
nieliczną zabudową (ich mieszkańcy korzystają ze studni). Średnie zużycie wody w
gospodarstwach domowych wynosi ok. 30 m3 na osobę w skali roku.
Odmienna sytuacja dotyczy sieci kanalizacyjnej - funkcjonuje ona tylko w
miejscowości Sternalice, a jej długość to 1,6 km. Tam też zlokalizowana jest oczyszczalnia
ścieków "Obra”: o przepustowości 200 m3 na dobę. Na pozostałym obszarze gminy
mieszkańcy posiadają szamba (z których nieczystości trafiają do oczyszczalni w Sternalicach)
bądź przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zwiększenie stopnia skanalizowania gminy
utrudnia fakt zróżnicowanej rzeźby terenu oraz - przede wszystkim - niedobór środków
finansowych.
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W 2019 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
•

z udziałem dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych:

- termomodernizacja starej części budynku szkoły w Radłowie- inwestycja została
zrealizowana w 2019 roku, Gmina wydała na ten cel w 2019 roku kwotę 624.539,77 zł.
Inwestycja w ramach działania: Efektywność energetyczna, Poddziałanie: Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych, zadanie pn. „Termomodernizacja Publicznej
Szkoły Podstawowej w Radłowie”.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101107 Radłów – Nowe Karmonki od km 2+173 do km
3+800”– wykonano w 2019 roku I etap realizacji inwestycji 851.000,00 zł. II etap został
zakończony w pierwszym półroczu 2020 roku. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania 850 325,03 zł.
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim, jest
to wspólna inwestycja dwóch gmin, w roku 2019 zrealizowano ostatni etap tej inwestycji.
Gmina Radłów w 2019 roku wydała na ten cel kwotę 168.326,01 zł.
- wykonanie projektu i złożenie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.
„Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego z siedzibą GOPS i GOK w Radłowie”
do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020- faza przygotowania projektu , wydano 36.663,50 zł.
- wykonanie projektu i złożenie wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sternalicach” –
wydano w 2019 r kwotę 50.945,96 zł.
- budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka – Olesno – wydano na
ten cel kwotę 47.733,00 w formie dotacji dla powiatu oleskiego
- budowa drogi rowerowej w Kościeliskach – wydano na ten cel kwotę 250,647,12 zł w
formie dotacji dla powiatu oleskiego
•

pozostałe zadania inwestycyjne:

- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska – faza projektu
łączna kwota 19.000,00 zł;
- przebudowa drogi Ligota Oleska- Psurów- kwota 152.274,81 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej w Sternalicach osiedle „Promyk”- 41.565,33 zł;
- budowa wodociągu w Sternalicach – Przysiółek Goniszów – wykonano mapy do celów
projektowych , wydano kwotę 8.296,00 zł
- wykonanie podbudowy tłuczniowej drogi wewnętrznej na osiedlu w Radłowie- 89.009,38 zł
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•

pozostałe projekty z udziałem środków zewnętrznych:

- Gmina miała realizować projekt pn.: „Mobilni mieszkańcy Gminy Radłów” przy wsparciu
finansowym mikrograntu w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz e-integracji w
makroregionie śląsko- opolskim” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020 Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Udzielone wsparcie
finansowe miało być przeznaczone na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych dla mieszkańców naszej gminy.
Dotacja to 120.000,00 zł. Niestety w 2019 roku nie otrzymaliśmy tej dotacji. Przesunięto
termin realizacji projektu.
- Projekt „Akademia Przedszkolaka” realizują przedszkola , głównym celem jest rozwój
dodatkowych form edukacyjnych. Projekt będzie realizowany w okresie od miesiąca
września 2019 r. do czerwca 2021 roku. Ogólna wartość dofinansowania tego zadania wynosi
342.730,62 zł, w 2019 roku wydano 92.869,92 zł – środki wydano na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane oraz na zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych.
- Zadanie pn. „Przebudowa budynku szatni LZS w Kościeliskach” zostało zrealizowane w
I półroczu 2018 r i złożono wniosek o płatność. W 2018 roku nie uzyskano dofinansowania.
W 2019 roku zaplanowano dofinansowanie z programu PROW w kwocie 166.256,00 zł i
uzyskaliśmy zwrot.

16.

Sprawy oświatowe

Edukacja jest jednym z podstawowych zadań władz publicznych. Zadaniem
oświatowym gmin jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia
specjalnego i profilaktyki społecznej w placówkach oświatowych tj. przedszkolach i szkołach
na terenie gminy. Obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć utworzonych i
utrzymywanych placówek, które swym zasięgiem obejmują wszystkie miejscowości w tzw.
obwodach, zatwierdzonych uchwałami Rady Gminy.
•

Sieć przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Radłów

W roku szkolnym 2018/2019 w Gminie Radłów obwody szkół obejmowały
następujące miejscowości:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach: miejscowości Sternalice, Ligota Oleska,
Psurów, Wolęcin, Wichrów,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach: miejscowości
Kościeliska, Biskupice, Biskupskie Drogi, Kolonia Biskupska, Radłów, Stare Karmonki,
Nowe Karmonki.
W tych szkołach w analizowanym roku szkolnym funkcjonowały oddziały klasowe od
I do VI.
Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie objęły następująco:
1) III klasę gimnazjum: uczniów wszystkich miejscowości Gminy Radłów,
2) VII i VIII klasę szkoły podstawowej: uczniów wszystkich miejscowości Gminy Radłów.
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•

Liczba uczniów szkół z terenu Gminy Radłów

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęło 326 uczniów w trzech szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Radłów, tj.:
1) w Publicznej Szkole Podstawowej w Radłowie 111 uczniów, w tym: 81 uczniów klas
VII i VIII oraz 30 uczniów III klasy dotychczasowego Gimnazjum,
2) w Publicznej Szkole Podstawowej w Sternalicach: 107 uczniów,
3) w Publicznej Szkole Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach: 108 uczniów.
Poniżej liczebność dzieci w poszczególnych szkołach z podziałem na oddziały klasowe:
Nazwa szkoły

Lp.

Kl.
I

1.

PSP w
Radłowie
PSP w
Kościeliskach
PSP w
Sternalicach

2.
3.

•

Kl.
II

Kl.
III

Liczba uczniów w poszczególnych klasach
Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.
Kl.
IV V
VI VII VII VIII VIII
a
b
a
b

Kl.
IIIa
PG

KL.
IIIb
PG

17

15

15

20

20

24

Liczba
uczniów
ogółem

111

20

13

8

29

23

15

108

19

23

8

21

21

15

107

Wychowanie przedszkolne

Zgodnie z prawem oświatowym wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od 3
do 6 roku życia. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor przedszkola - jeśli dysponuje wolnymi
miejscami - może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka w wieku 2,5 lat. Wychowanie
przedszkolne realizują dwa przedszkola z czterema oddziałami zamiejscowymi. W
prowadzonych przez Gminę Radłów przedszkolach publicznych można zapewnić
wychowanie przedszkolne dla 190 dzieci. W przedszkolach publicznych naszej gminy w roku
szkolnym 2018/2019 było 145 dzieci. Poniższa tabela przedstawia liczę dzieci w
poszczególnych oddziałach.
Lp.

Nazwa placówki

Adres

1.

Publiczne Przedszkole w Kościeliskach

2.

Oddział Zamiejscowy w Radłowie

3.

Oddział Zamiejscowy w Karmonkach Nowych

4.

Publiczne Przedszkole w Sternalicach

5.

Oddział Zamiejscowy w Ligocie Oleskiej

6.

Oddział Zamiejscowy w Wichrowie

Kościeliska 30
46-324 Kościeliska
ul. Lipowa 2
46-331 Radłów
Nowe Karmonki 36
46-312 Nowe Karmonki
Sternalice 81
46-333 Sternalice
Ligota Oleska 3A
46-333 Ligota Oleska
Wichrów 65
46-312 Wichrów

Liczba
dzieci
41
25
21
18
24
16

Należy podkreślić, że jesteśmy w stanie przyjąć do przedszkoli wszystkie gminne
dzieci w wieku od 3 do 6 lat, jednakże nie zawsze w ich miejscu zamieszkania. Zgodnie z
ustaleniami dokonanymi z dyrektorami przedszkoli na podstawie ustawowych wytycznych do
przeprowadzenia rekrutacji, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na
32

terenie Gminy spełniające kryteria rekrutacyjne, następnie dzieci spoza obwodu czy spoza
gminy. Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci przedszkolnych z podziałem na wiek
dziecka oraz godziny pracy przedszkola.
Lp

Nazwa przedszkola
3 latki

Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach
4 latki
5 latki
6 latki i
2,5 latki
starsze
11
10
15

1.
2.

PP Kościeliska
PP Kościeliska

5

3.

OZ w Radłowie

4

8

7

6

4.

OZ w Karmonkach N.

6

5

3

6

5.

PP Sternalice

1

8

4

6.

OZ w Ligocie Ol.

6

6

7.

OZ w Wichrowie

4

3

Liczba
dzieci
w oddz.
16
25

Razem

87

Czas pracy
przedszkoli w
godz.
8,30-13,30
8,00-14,30

25

7,30-15,30

1

21

8,00-13,00

4

1

18

6

3

3

24

8,00-13,00

5

3

1

16

8,00-13,00

58

8,00-13,00

We wszystkich oddziałach naszych przedszkoli prowadzone były zajęcia z języka
mniejszości narodowej (j. niemieckiego) w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Prowadzone były
także zajęcia języka obcego nowożytnego tj. j. angielskiego lub niemieckiego w wymiarze 1
godziny tygodniowo. Przedszkola zapewniały również organizację zajęć religii. Zajęcia z
religii były organizowane 2 razy w tygodniu poza pięciogodzinnym czasem pracy
przedszkola. Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną prowadzone były zajęcia
specjalistyczne (w PP Kościeliska zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i w PP Sternalice
zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne) oraz zatrudniono pomoc nauczyciela dla dziecka
niepełnosprawnego w Oddziale Zamiejscowym w Ligocie Oleskiej.
Dnia 8 lutego 2019 r. Wójt Gminy Radłów swoim zarządzeniem ogłosił konkurs na
stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach. Na stanowisko Dyrektora
przedszkola nie zgłosił się żaden kandydat. Pełnienie obowiązków dyrektora na 10 miesięcy
powierzono Pani Marzannie Kmita-Zagrodnik – nauczycielce przedszkola.
Publicznym Przedszkolem w Kościeliskach zarządza wieloletnia dyrektor tej placówki
Pani Teresa Siwik.
•

Szkoły podstawowe oraz oddziały gimnazjum

Reforma oświaty spowodowała konieczność dostosowania struktury organizacyjnej
szkół do aktualnych wymogów prawa. Oddziały gimnazjalne, funkcjonujące w
przekształconej z Gimnazjum, Szkole Podstawowej w Radłowie uległy wygaszeniu z dniem
31 sierpnia 2019 r.
Trzy szkoły podstawowe, funkcjonujące w Gminie Radłów liczyły w roku szkolnym
2018/2019 - 18 oddziałów. W klasach I-VIII przebywało 296 uczniów w 16 oddziałach, zaś
do dwóch oddziałów gimnazjum uczęszczało 30 uczniów.
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Poniższa tabela przedstawia najważniejsze dane szkół
Nazwa placówki

Lp.

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Sternalicach
Publiczna Szkoła
Podstawowa
Pomnik 1000-lecia
w Kościeliskach
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Radłowie

1.

2.

3.

Adres

Dyrektor

Liczba uczniów

Liczba
oddziałów

Średna liczba
uczniów w
oddziale

Sternalice 8
46-333 Sternalice

Marian
Pęcherz

107

6

17,8

Kościeliska 28
46-324 Kościeliska

Marek
Mendel

108

6

18

ul. Oleska 1
46-331 Radłów

Leszek
Bartela

81 kl. VII
30 oddz.
gimnazjum

4
2

18,5

Dnia 29 marca 2019 r. Wójt Gminy Radłów swoim zarządzeniem ogłosił konkurs na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie. Na stanowisko Dyrektora
zgłosił się jeden kandydat. Stanowisko Dyrektora powierzono na okres pięciu lat Panu
Leszkowi Barteli.
We wszystkich szkołach oprócz realizowanych zajęć wynikających z ramowych
planów nauczania zapewniona jest nauka języka mniejszości narodowe – j. niemieckiego (3
godziny tygodniowo) oraz nauka własnej historii i kultury (1 godzina tygodniowo). Dla
uczniów wykazujących trudności w nauce organizowane były zajęcia dydaktycznowyrównawcze, a w ramach rozwoju własnych zainteresowań proponowano uczniom koła
zainteresowań tj. kółka dziennikarskie, ekologiczne, sportowe, informatyczne. Były to
dodatkowe godziny lekcyjne nie wynikające z ramowych planów nauczania a przyznane
przez organ prowadzący w celu podnoszenia jakości edukacji oraz pomocy słabszym uczniom
w ramach wyrównywania szans oraz efektywności kształcenia.
W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich placówkach naszej gminy
były zapewnione także godziny finansowane przez organ prowadzący, dotyczące zajęć
rewalidacyjnych dla dzieci wymagających pomocy na podstawie orzeczeń Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na
niepełnosprawność intelektualną lub sprzężoną. Było to 10 osób.
•

Struktura zatrudnienia pracowników oświaty

W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach i przedszkolach zatrudnionych było
75 nauczycieli.
W roku szkolnym 2018/2019 nikt z zatrudnionych w gminnych szkołach i
przedszkolach nie stracił pracy. Jeden nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania
zdrowia.
Liczbę nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Radłów w
przeliczeniu na etaty przedstawia poniższa tabela.
Lp.

Nazwa szkoły

1.
2.
3.
4.
5.

PSP w Radłowie
PSP w Kościeliskach
PSP w Sternalicach
PP w Kościeliskach
PP w Sternalicach

Nauczyciele wg. stopni awansu - stan na 30 września 2018 r.
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
0,22
0
0,83
14,55
0
0,50
0,41
12,22
0,84
1,94
1,35
7,33
0,14
1,18
3,53
1,19
0,32
1,41
1,41
1,05

Razem
15,60
13,13
11,46
6,04
4,19
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•

Pomoc uczniom

Stypendia szkolne (pomoc materialna o charakterze socjalnym)
Pomoc uwarunkowana jest dochodem w rodzinie na jednego członka. W roku
szkolnym 2018/2019 stypendium socjalne pobierało w okresie wrzesień –grudzień 2018 r. 30 uczniów na kwotę 15.376 zł a w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. – 30 uczniów na
kwotę 22.568 zł. Łącznie stypendium socjalne przyznano w wysokości 37.944 zł.
Stypendia za wyniki w nauce
Stypendia Dyrektora za wyniki w nauce wypłacane były ze środków własnych gminy.
Otrzymali je uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uzyskali z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową ocenę z
zachowania.
Za wyniki w nauce otrzymało stypendium:
1) w PSP w Sternalicach za I semestr 4 uczniów, za II semestr 9 uczniów;
2) w PSP w Kościeliskach za I semestr 13 uczniów, za II semestr 24 uczniów;
3) w PSP w Radłowie za I semestr 17 uczniów, za II semestr 22 uczniów.
Na stypendia za wyniki w nauce wydano kwotę 13.978 zł.
Zwrot kosztów za przygotowanie zawodowe uczniów
Na podstawie art. 122 ustawy Prawo Oświatowe pracodawcy, który zawarł umowę z
młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, przysługuje
dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę,
Wójt przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina otrzymuje środki z
Funduszu Pracy.
Ze zwrotu kosztów skorzystało 12 pracodawców 12 młodocianych pracowników,
którzy uzyskali określone kwalifikacje. Środki wypłacone w 2018 r. na dofinansowanie
pracodawcom kosztów kształcenia to kwota 96.972,00 zł.
Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
Z tej formy pomocy skorzystali wszyscy uczniowie szkół podstawowych klas I - VIII
oraz oddziałów gimnazjalnych klas III. Zakupiono z dotacji celowej podręczniki na kwotę
34.021,26 zł.
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Z nieodpłatnego wypoczynek w okresie wakacji letnich w Darłówku (14 – dniowy
pobyt) organizowanego przez Opolski Kurator Oświaty skorzystało 5 uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy.
•

Zadłużenia Gminy z zakresu oświaty

Zadłużenia Gminy w wyniku rozbudowy Publicznego Gimnazjum w Radłowie (hala
sportowa) według stanu na 30 września 2019 r. wynosi 296.880,00 zł.
Ogółem wydatki z budżetu gminy na wszystkie zadania, które realizuje Gmina wynosiły w
roku 2018 – 17.255.302,47 zł natomiast na oświatę (na wydatki bieżące i majątkowe)
wydano 5.442.685,75 zł co stanowi 31,55 %.
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Bezpieczeństwo i ochrona mienia

17.

Na terenie gminy nie ma żadnego posterunku policji. Za bezpieczeństwo publiczne
odpowiada Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie. W jej strukturach działa także
dzielnicowy odpowiedzialny za teren Gminy Radłów (Rejon V), dyżurujący raz w tygodniu
w siedzibie Urzędu Gminy. Liczba przestępstw popełnianych na terenie gminy nie ulega
dużym zmianom.
Na terenie gminy działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do KSRG
należą 2 jednostki:
•

Ochotnicza Straż Pożarna Radłów

•

Ochotnicza Straż Pożarna Kościeliska

Wydatki majątkowe w 2019 roku obejmowały:
- wyposażenie kotłowni wraz z instalacją CO w sali wiejskiej OSP w Nowych Karmonkach w
ramach funduszu sołeckiego wsi Nowe Karmonki;
- adaptację strażnicy na potrzeby wsi w Radłowie: remont poddasza, montaż drzwi i
malowanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Radłów;
- zakup używanego wozu bojowego dla OSP Radłów oraz wykonanie niezbędnego remontu i
napraw
- dotacja dla OSP Radłów na zakup wyposażenia jednostki (50 % WFOŚiGW w Opolu) ;
- dotacja dla OSP Radłów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego;
Bieżące utrzymanie jednostek jest realizowane sukcesywnie w ramach ujawnionych potrzeb
poszczególnych jednostek.

18.

Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do
Rejestru Instytucji Kultury. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem sprawuje Wójt
Gminy, a nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje i pomocy fachowej
udziela Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.
Na czele biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje
bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Gminna
Biblioteka Publiczna w Radłowie służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując
czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-oświatową. Obejmuje swą
działalnością obszar gminy Radłów. Sieć biblioteczną tworzy Gminna Biblioteka Publiczna w
Radłowie oraz Filie Biblioteczne w Biskupicach, Kościeliskach i Sternalicach.
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Zadania podstawowe biblioteki:
gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych
z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz
oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych,
ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku
i dokonywanie niezbędnych selekcji,
popularyzacja książki i czytelnictwa,
prowadzenie działalności informacyjnej, udostępnianie informacji wewnętrznych
i zewnętrznych oraz doskonalenie form i metod pracy biblioteki,
dbałość o stan lokalu i estetyczny wygląd biblioteki.

• Stan zatrudnienia
Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Radłowie
zatrudnionych było 6 osób na 3,9 etatu.
Zwiększenie zatrudnienia było następstwem:
1. W związku z długotrwałą nieobecnością Pani Kierownik Filii Bibliotecznej
w Sternalicach (spowodowaną chorobą) z dniem 1 października 2019 r. przyjęto osobę na
umowę o zastępstwo na 0,4 etatu. Tym samym nastąpiło ograniczenie godzin otwarcia filii o 4
godziny tygodniowo.
2. W GBP Radłów przyjęto 1 osobę na cały etat, jako umowa po stażu.
Umowa na okres 01.12.2019 r. - 29.02.2020 r.
• Gromadzenie i opracowywanie zbiorów
Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę biblioteki.
Nasze zbiory obejmują beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną
dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury
szkolne. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich, również dla czytelnika
sezonowego. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości wydawniczych oraz
jako dary od czytelników i wydawnictw. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy także
pod uwagę sugestie naszych czytelników.
Zakupu dokonujemy najczęściej u hurtowników, np. Pegaz – z uwagi na szeroką ofertę oraz
wygodną formę dostawy, jak również poprzez hurtownie internetowe – najczęściej Bonito.
Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora, która w roku 2019 wynosiła 18.000
złotych. Za kwotę tą zakupiono 835 woluminów.
Ponadto biblioteka pozyskała dodatkowo środki finansowe z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa”. Dzięki pozyskanej dotacji w kwocie 3.340 złotych nasze zbiory
wzbogaciły się o kolejnych 122 woluminów.
Ogółem w roku 2019 zakupiono 957 woluminów na kwotę 21.340 złotych.
Z innych źródeł otrzymaliśmy 46 woluminów na kwotę 1.153 złotych.
Biblioteka dokonuje również zakupu czasopism poprzez prenumeratę kwartalną. W
roku 2019 nabyliśmy dla naszych bibliotek 36 tytułów czasopism, w tym: 4 tytuły czasopism
fachowych oraz 15 tytułów bieżących.
Nieodzowną częścią gromadzenia jest selekcja zbiorów. Jest ona czynnością stałą,
gdyż stanowi część uzupełniania zbiorów.
W roku 2019 odpisano łącznie 3.443 woluminy o wartości 2.596,33 złotych jako książki
zniszczone, zaczytane, zdezaktualizowane.
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•

Struktura księgozbioru
Na dzień 31 grudnia 2019
22.443 woluminów, w tym:

roku

księgozbiór

biblioteki

liczył

ogółem

GBP Radłów – ogółem : 9.256 woluminów
FB Biskupice – ogółem : 3.729 woluminów
FB Kościeliska – ogółem : 4.451 woluminów
FB Sternalice – ogółem : 5.007 woluminów
• Czytelnictwo, wypożyczenia i udostępnianie zbiorów
Biblioteki udostępniają swoje zbiory w dwóch formach: prezencyjnie(na miejscu) oraz
wypożyczenia na zewnątrz. Odbywa się ono w warunkach wolnego dostępu do półek, co
pozwala na wstępne rozeznanie się z zawartością książki, wyzwala samodzielność czytelnika.
W roku sprawozdawczym zarejestrowano 642 czytelników, z tego:
GBP Radłów – 289 czytelników, FB Biskupice – 61 czytelników, FB Kościeliska – 122
czytelników, FB Sternalice – 170 czytelników.
Najliczniejszą grupę czytelników stanowią dzieci i młodzież do lat 19 – 440 czytelników.
Ze zbiorów biblioteki skorzystało 4.156 czytelników, z tego: GBP Radłów – 1.804
czytelników, FB Biskupice – 330 czytelników, FB Kościeliska – 814 czytelników, FB
Sternalice – 1.208 czytelników.
Wypożyczono na zewnątrz 10.281 woluminów, w tym: 8.422 egzemplarzy książek
oraz 1.859 egzemplarzy czasopism.
Najwięcej książek wypożyczono z literatury dla dzieci i młodzieży – 4.918 tytułów, następnie
literatury pięknej dla dorosłych – 3.002 tytułów oraz literatury popularnonaukowej – 502
tytułów.
Oprócz wypożyczeń do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę, aby skorzystać
z dostępnych źródeł informacji. W roku 2019 w czytelni udostępniono 542 egzemplarzy
książek i 437 tytułów czasopism.
Liczba odwiedzin w czytelni wyniosła 565 czytelników, z tego: GBP Radłów –
340 czytelników, FB Biskupice – 49 czytelników, FB Kościeliska – 70 czytelników,
FB Sternalice – 106 czytelników.
Udzielono łącznie 206 informacji z różnych dziedzin wiedzy.
Biblioteka gminna wraz z filiami posiada 5 komputerów, w tym 4 udostępnione
dla czytelników z bezpłatnym dostępem do internetu, z którego korzystają mieszkańcy naszej
gminy oraz turyści i goście odwiedzający naszą gminę.
W 2019 roku z czytelni internetowej skorzystało 114 użytkowników.
Zdecydowaną większość stanowi młodzież szkolna. Użytkownicy dorośli korzystają
z internetu bardziej praktycznie – do sprawdzania skrzynki mailowej, sklepów internetowych,
bankowości elektronicznej czy wyszukiwania ofert pracy.
• Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych
Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym SOWA Klient-serwer. System pozwala
na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów bibliotecznych: gromadzenia
i opracowywania wszystkich typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbiorów oraz
udostępniania.
Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest on-line z dowolnego komputera
podłączonego do sieci internetowej (www.radlow-gbp.sowwwa.pl).
Na dzień 31 grudnia 2019 roku do elektronicznego katalogu wprowadzono 100 % zbiorów.
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• Działalność kulturalno – oświatowa
Biblioteka jest instytucją kulturalno – oświatową, która uczestniczy w całokształcie
życia społecznego środowiska na terenie, na którym działa i spełnia określoną rolę kulturalno
– oświatową i wychowawczą. Wiele potrzeb środowiska biblioteka zaspakaja przy pomocy
książki jako głównego narzędzia swojej pracy, ale także poprzez różne formy czytelnictwa
indywidualnego i zespołowego.
Biblioteka w zakresie popularyzacji książki i czytelnictwa prowadzi następujące formy pracy:
- spotkania autorskie,
- konkursy: czytelnicze, plastyczne, recytatorskie, na najlepszego czytelnika,
- dyskusje nad książką i filmem,
- lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek,
- pogadanki, głośne czytanie bajek,
- spektakle edukacyjne,
- warsztaty: modeliny, rękodzielnicze, papiernicze,
- spotkania z historii lokalnej.
Staramy się w ten sposób zachęcić wszystkich do częstego i stałego korzystania ze zbiorów
biblioteki.
Nasze placówki w roku 2019 zorganizowały ogółem 99 imprez, w których udział wzięło
1.486 uczestników.
Imprezy czytelnicze, których organizatorem była biblioteka:
Luty – Pasowanie na czytelnika (klasy I Sz. P. Kościeliska i Sternalice)
Konkurs recytatorski w języku niemieckim
(dla szkół podstawowych i gimnazjum gm. Radłów)
Maj – Konkurs czytelniczy pt.: „W krainie baśni – Brzydkie Kaczątko
(dla klas I Sz. P. Kościeliska i Sternalice)
- Konkurs czytelniczy pt.: „Bocian Kajtuś – Jak dobrze go znam”
(dla klas II - III Sz. P. Kościeliska i Sternalice)
- Warsztaty modeliny (dla klas I – IV Sz. P. Kościeliska i Sternalice)
- Warsztaty rękodzielnicze (dla klas V-VII sz. p. oraz klas III gimnazjum gm. Radłów)
- Spektakl edukacyjny pt.: „Dobry Dinozaur” (dla przedszkolaków gm Radłów)
Czerwiec - Konkurs wiedzy pt.: „Polscy Nobliści”
(dla klas IV– VI Sz. P. Kościeliska i Sternalice)
- Udział w akcji „Jak nie czytam jak czytam” (wspólnie ze Sz. P. Radłów)
(klasy VII – VIII Sz. P. + klasy III gimnazjum z Radłowa + przedszkolaki gm. Radłów)
- Konkurs czytelniczy pt. „Najlepszy czytelnik roku szkolnego 2018/2019”
(dla klas I – III Sz. P. Kościeliska i Sternalice)
Październik – Warsztaty drukarskie (dla klas I – II Sz. P. Kościeliska i Sternalice)
- Konkurs czytelniczy pt. „Czytelnik miesiąca” (dla klas I – VI Sz. P. Kościeliska)
Listopad - Konkurs czytelniczy pt. „Czytelnik miesiąca” (dla klas I – VI Sz. P. Kościeliska)
Grudzień – Konkurs plastyczny pt:”Jesień w oczach dziecka”
(dla klas I Sz. P. Radłów, Kościeliska i Sternalice)
- Konkurs czytelniczy pt:”Nasze spotkanie z lekturą Czarna Owieczka”
(dla klas II – III Sz. P. Kościeliska i Sternalice)
- Konkurs wiedzy pt.: „Przysłowia mądrością narodów”
(dla klas IV-VI Sz. P. Kościeliska i Sternalice)
- Konkurs czytelniczy pt. „Czytelnik miesiąca” (dla klas I – VI Sz. P. Kościeliska)
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Działalność kulturalna

19.

Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie prowadzi otwarte zajęcia, warsztaty, spotkania,
konkursy przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie naszej
gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie działalności amatorskiego ruchu
artystycznego.
Imprezy cykliczne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i we współpracy
Gminnego Ośrodka Kultury
•

Spektakl Bożonarodzeniowy JASEŁKA

W dniach 4,5 i 6 stycznia 2019r. w sali gminnej, w Radłowie wystawiane było przedstawienie
bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci z kółka teatralnego i młodzieży występującej
okazjonalnie. Scenariusz, reżyseria, kostiumy, scenografia przygotowane były przez
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, oprawę muzyczną (wokalno-instrumentalną)
przygotowała młodzież pod kierownictwem dyrygenta orkiestry gminnej- Krzysztofa Kacały.
Cały spektakl trwał 50 minut i wystawiany był przez wszystkie 3 dni przy pełnej widowni,
obejrzało go około 500 mieszkańców naszej gminy. W nagrodę dla aktorów zorganizowano
wyjazd do Hoplandii, do Opola.
•

Ferie w GOK-u

Od 29 stycznia do 8 lutego Gminny Ośrodek Kultury organizował zajęcia w ramach ferii
zimowych. Codziennie przez 4 godziny chętne dzieci miały zapewnioną opiekę i atrakcje. W
ramach zajęć było: kino z popcornem i soczkiem, warsztaty tańca nowoczesnego – shuffle
dance (3 zajęcia), maraton gier planszowych z miłośnikiem planszówek - panem Tomaszem
Wiendlcha, warsztat muzyczny prowadzony przez studenta Akademii Muzycznej z Katowic –
pana Florka, warsztaty fotograficzne zakończone sesją zdjęciową – warsztaty poprowadziła
pani Aneta Piechaczek, warsztaty kulinarne (2 razy – dzień pieroga i dzień ciasteczka),
spektakl teatru objazdowego z Krakowa ze sztuką, pt: „Przygody Ważniaka i Spółki”, oraz
dmuchańce i skakańce.
Zajęcia miały charakter otwarty i wszystkie były bezpłatne dla dzieci. Ogółem z ferii w GOKu skorzystało 230 dzieci (najwięcej na skakańcach i dmuchańcach)
•

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet kółko teatralne działające przy GOK-u przygotowało okazjonalny
występ artystyczny, który uatrakcyjnił spotkanie Koła Emerytów zorganizowane właśnie z tej
okazji. Ta część występu została również wykorzystana podczas spotkania z okazji Dnia
Kobiet zorganizowanego przez panów strażaków z OSP Nowe Karmonki dla swoich pań.
•

Konkurs Recytatorski

4 kwietnia 2019r. odbył się gminny etap III Małego Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego dla dzieci szkół podstawowych. Do konkursu przystąpiło łącznie 25
uczestników ze wszystkich szkół gminnych.
•

Dzień Matki

Kółko teatralne działające przy GOK Radłów przygotowało program dla wszystkich mam z
okazji Dnia Matki, z którym wystąpiło podczas Muzycznej, Radłowskiej Majówki – 26 maja,
na placu festynowym w Radłowie.
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•

Przegląd Orkiestr Dętych

Po dożynkach gminnych to druga co do wielkości impreza gminna, która ma zasięg
międzywojewódzki, a w tym roku nawet międzynarodowy, bo występowała również orkiestra
dęta ze Słowacji.
Konkursem, który poprzedza niedzielne zmagania orkiestr jest otwarty Turniej Skata, im.
Józefa Kozioła, który już od lat rozgrywa się w sobotę – w pierwszy dzień Muzycznej,
Radłowskiej Majówki
Orkiestry dęte goszczą u nas w konkursowych popisach już od 22 lat. Konkurs ma charakter
otwarty i odbywa się w dwóch kategoriach. Kategoria I i kategoria „Orkiestry Laureatki” – to
te zespoły, które w ostatnich pięciu latach zajęły pierwsze miejsce w naszym przeglądzie. W
tym roku do konkursu zgłosiło się 11 orkiestr dętych + orkiestra Maguranka ze Słowacji,
która wystąpiła poza konkursem.
W tym roku orkiestry oceniała 4 osobowa komisja w skład której wchodzili: major Edward
Tomków – wieloletni kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Śląskiego Okręgu
Wojskowego, Edward Kurdybacha – wieloletni muzyk Filharmonii Berlińskiej, Wacław
Zarębski – jeden z twórców wrocławskiego Big-Bendu, dr Korneliusz Wiatr – dyr. Studium
Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie, nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej w Oleśnie,
absolwent wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej katowickiej Akademii Muzycznej.
Muzyczna, Radłowska Majówka przyciąga bardzo dużo sympatyków orkiestr dętych, a ze
względu na zasięg międzywojewódzki jest jednocześnie imprezą, która najlepiej promuje
naszą gminę.
•

Festiwal Piosenki Przedszkolnej

Od trzech lat, jeszcze przed wakacjami GOK organizuje Gminny Festiwal Piosenki
Przedszkolnej. W tym roku odbył się on 6 czerwca w sympatycznej, plenerowej scenerii –
pod wiatą w Radłowie. Na festiwal zjechały się dzieci ze wszystkich gminnych przedszkoli.
Mali artyści nie mogli więc narzekać na brak publiczności.
Fundatorem nagród i poczęstunku był GOK Radłów.
•

Wakacje w GOK-u

Wraz z rozpoczęciem wakacji, Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął zajęcia opiekuńczowychowawcze dla różnych grup wiekowych. Zajęcia trwały codziennie 4 godziny od 3 do 29
lipca. W ramach zajęć odbyły się:
- zajęcia teatralne – w ramach tych zajęć przygotowano program artystyczny na Biesiadę
Radłowską,
- malowanie obrazów na płótnie (dla młodszej grupy),
- plastyczne kompozycje z patyków i kamyków,
- warsztaty krawieckie – szycie maskotek-przytulanek,
- warsztaty kulinarne – wakacyjna, plenerowa kawiarenka (smażenie naleśników i gofrów),
- gra plenerowa – podchody,
- kino pod gwiazdami (osobno dla maluchów, dla starszych dzieci i młodzieży)
- bajkowy rajd rowerowy,
- „noc nastolatka” – planszówki, kino nocne, nocne rozmowy
Ogólnie z naszej oferty skorzystało około 100 dzieci i młodszej młodzieży. Wichrów był
jedyną miejscowością z której nie mieliśmy uczestników. Wszystkie zajęcia były bezpłatne
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dla dzieci i odbywały się w ramach środków Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczonych na
ten cel.
Gminny Ośrodek Kultury jest również współorganizatorem dwutygodniowej kolonii letniej
dla dzieci do Pokrzywnej, w Górach Opawskich. Bezpośrednim organizatorem jest
Stowarzyszenie „..Najlepiej… Pomóż…” W tym roku kolonie odbywały się w dniach od 15
do 29 sierpnia i brało w nich udział 42 dzieci z naszej gminy. Wakacje to dla dzieci czas
beztroski i radości, a dla organizatorów letniego wypoczynku i opiekunów czas wzmożonej
pracy, dużej odpowiedzialności i kreatywności. Dzieci z wakacji wróciły opalone, zdrowe i
zadowolone, a więc cel został osiągnięty.
•

Integracyjny Rajd Rowerowy

Gminny Ośrodek Kultury jest współorganizatorem Integracyjnego Rajdu Rowerowego Gmin
Radłów – Rudniki, do obowiązków ośrodka należy przygotowanie poczęstunku i wszelkich
atrakcji – zarówno tych na trasie rajdu, jak i na jego zakończeniu.
Był to już XXVI integracyjny rajd rowerowy, dlatego też trasa miała 26 km, no i kubków
rajdowych było 26. Ogólnie wszystkich uczestników było 187.
•

Święty Marcin

To jedna z dwóch, obok „Anioła w Radłowie” imprez o charakterze charytatywnym. Idąc
śladami św Marcina też chcemy się dzielić z kimś, kto tej pomocy potrzebuje.
Środki pozyskujemy ze sprzedaży rogali i aromatycznego, korzennego napoju, a także z
produktów, które wytwarzamy w GOK-u na zajęciach plastycznych. Rogale są wypiekane w
noc poprzedzającą imprezę przez chętne panie, w domu jednej z nich. Panie pracują za darmo,
produkty zakupione ze środków GOK; bazę do korzennego napoju również otrzymujemy od
darczyńców. Na zajęciach plastycznych GOK w tym roku wykonano kalendarze adwentowe i
szyto polarowe aniołki. Ze sprzedaży rogali, korzennego napoju, kalendarzy adwentowych i
aniołków zebraliśmy 2.000 zł i całą kwotę przeznaczyliśmy dla Pana z Radłowa, który od
długiego czasu zmaga się z białaczką.
Imprezy okazjonalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
•

Bal przedszkolny w Wichrowie

Na zaproszenie pani z przedszkola w Wichrowie, Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie
przygotował i przeprowadził bal karnawałowy dla dzieci.
•

Dzień Misia Puchatka w Sternalicach

Na zaproszenie pani dyrektor Publicznego Przedszkola w Sternalicach, Gminny Ośrodek
Kultury w Radłowie przygotował program okazjonalny z zabawami, przebraniami,
konkursami i filmikami dotyczącymi Misia Puchatka.
•

Dzień babci i dziadka

Na zaproszenie Koła Emerytów, GOK – kółko teatralne, przygotował program artystyczny
dla babci i dziadka
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•

Warsztaty zdobienia jajek

Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie zorganizował w okresie świąt Wielkanocy warsztaty
zdobienia jaj metodą woskową. Warsztaty miały charakter otwarty i dla uczestników były
bezpłatne. Przeprowadziła je pani Jadwiga z Kluczborka – uznany twórca ludowy. Ogólnie z
warsztatu skorzystało 41 osób.
Współpraca – polega przede wszystkim na pomocy w organizacji festynów, rajdów,
przedstawień plenerowych oraz różnych form artystycznych podczas festynów spotkań i
lokalnych biesiad.
Stałe formy działalności
1. Kółko teatralne
2. Kółko plastyczne
3. Sekcje muzyczne
Gminna Orkiestra Dęta
Gminna Orkiestra Dęta w Radłowie w okresie jesienno zimowym spotyka się na próbach w
piątki, natomiast w czasie wiosenno letnim próby odbywają się w poniedziałki i piątki.
Występy i koncerty w roku 2019:
styczeń - Koncert Kolęd w kościele św. Mateusza w Sternalicach
10 marzec – warsztaty musztry paradnej w Gorzowie Śląskim
5 maj – majówka organizowana przez Mniejszość Niemiecką w Sternalicach
12 maj – Koncert w OSiR Kluczbork
19 maj – koncert na „Boreckiej Majówce” w Borkach Małe
26 maj – XXII Przegląd Orkiestr Dętych Radłów 2019 – II miejsce
9 czerwiec – koncert ma „Święto woj. Opolskiego” zamek w Mosznej
16 czerwiec – występ na „Koncercie Powiatowym Zespołów Artystycznych
popularyzujących Kulturę Niemiecką” w MDK Oleśnie
23 czerwiec – koncert na „Johannesfest” w Sternalicach
14 lipiec – koncert na „Biesiadzie Radłowskiej”
Sierpień – Dożynki Gminne w Ligocie Oleskiej
22 wrzesień – Dożynki Dekanatu na Górze św. Anny (Orkiestra przewodziła oprawie
muzycznej, oraz była odpowiedzialna za przygotowanie materiałów nutowych i
przeprowadzenie prób orkiestr parafialnych Dekanatu Gorzowskiego)
23 listopad – koncert na „Zabawie Cecylka” w Sternalicach
Gminna Orkiestra Dęta w Radłowie od 9 lat współpracuje z Towarzystwem SpołecznoKulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim pozyskując środki na rozwój zespołu jak i bierze
udział w uroczystościach, spotkaniach, koncertach organizowanych przez TSKN w Opolu.
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Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

20.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Radłów w 2019 roku obowiązywały
poniższe uchwały:
1. Uchwała Nr 176/XXVII/2017 z dnia 20 września 2017 r. – w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów – okres
obowiązywania od 12 października 2017 r. 22 kwietnia 2020 r.,
2. Uchwała Nr 41/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. – w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów – okres obowiązywania od 23
kwietnia do nadal
3. Uchwała Nr 16/III/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. – w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – okres obowiązywania od 1 stycznia
2019 r. do nadal,
4. Uchwała Nr 177/XXVII/2017 z dnia 20 września 2017 r. - w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– okres obowiązywania od 1 stycznia 2018 r. do 22 kwietnia 2019 r.,
5. Uchwała Nr 40/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. - w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – okres
obowiązywania od 23 kwietnia 2018 r. do nadal,
6. Uchwała Nr 185/XXIX/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. - w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej – okres obowiązywania od 1 stycznia 2018 r. do nadal,
7. Uchwała Nr 18/IV/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. – w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – okres obowiązywania
od 24 lutego 2015 r. do nadal.
•

System gospodarowania odpadami

W myśl art.3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 z późn. zm.),
odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady powstające w gospodarstwach
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w
gospodarstwach domowych.
Odpady komunalne na terenie Gminy Radłów powstają głównie w gospodarstwach
domowych, ale również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak w obiektach
użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, ośrodek zdrowia) i infrastruktury (handel lub
usługi), a także na cmentarzach.
Gmina Radłów systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęła tylko
posesje zamieszkałe. Posesje niezamieszkałe (instytucje, przedsiębiorstwa) zobowiązane są
do posiadania umów z firmami, które świadczą usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i są wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta
Gminy Radłów.
Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu całej gminy od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych jest firma Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573
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Opole. Świadczenie tego zadania odbywało się na podstawie umowy IZPŚ.271.11.2018 z
dnia 9.11.2018 r. na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radłów. Umowa
ta została zawarta na okres 2 lat tj. od 1 styczna 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Na terenie gminy Radłów jest położonych 12 miejscowości (w tym 9 sołectw). Na dzień
31 grudnia 2019 r. objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi było 972
gospodarstw domowych, co stanowiło 3 284 mieszkańców. W wyniku weryfikacji ilości
gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Radłów stwierdzono, że wszystkie
zamieszkałe gospodarstwa domowe zostały objęte systemem odbioru, transportu
i zagospodarowania odpadów.
Ze złożonych deklaracji wynika, że na dzień 31.12.2019 r. 3 270 mieszkańców
gromadziło i oddawało odpady w sposób selektywny, w tym 298 mieszkańców oddawało
również odpady biodegradowalne. Natomiast 14 mieszkańców swoje odpady gromadziło i
oddawało bez segregacji.
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Liczba osób

Liczba osób

Liczba osób

gospodarstw

mieszkańców

selektywnie

oddających

oddających

domowych

oddających

również

odpady

odpady

bioodpady) /

zmieszane) /

(łącznie z

liczbę

liczbę

bioodpadami) /

gospodarstw

gospodarstw

liczbę
gospodarstw

1.

Biskupice

93

285

283/91

8/2

2/2

2.

Biskupskie

28

94

94/28

0/0

0/0

40

129

129/40

0/0

0/0

Drogi
3.

Kolonia
Biskupska

4.

Kościeliska

163

533

530/160

30/11

3/3

5.

Ligota

78

316

316/78

10/6

0/0

83

308

308/83

0/0

0/0

Oleska
6.

Nowe
Karmonki

7.

Psurów

18

45

44/17

0/0

1/1

8.

Radłów

150

519

517/149

83/28

2/1

9.

Stare

26

70

65/25

6/2

5/1

181

558

557/180

157/64

1/1

Karmonki
10.

Sternalice

45

11.

Wichrów

85

327

327/85

4/1

0/0

12.

Wolęcin

27

100

100/27

0/0

0/0

RAZEM

972

3284

3270/963

298/114

14/9

•

Statystka odpadów

W roku 2019 z terenu Gminy Radłów zostało odebrane:
✓ 580,22 ton odpadów o kodzie 20 03 01 - zmieszanych odpadów komunalnych,
✓ 92,9 ton odpadów o kodzie 15 01 06 – zmieszanych odpadów opakowaniowych,
✓ 120,72 ton odpadów o kodzie 15 01 07 – szkła,
✓ 35,84 ton odpadów o kodzie 20 02 01 - bioodpadów,
✓ 65,84 ton odpadów o kodzie 20 03 07 – odpadów wielkogabarytowych,
✓ 8,78 ton odpadów o kodzie 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury.
Miesięczne zobowiązania wobec firmy REMONDIS OPOLE SP. Z O.O. AL. PRZYJAŹNI 9
45-573 OPOLE za odbieranie, odzyskiwanie, recykling i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych.
MIESIĄC

KWOTA BRUTTO

STYCZEŃ

38 398,42

LUTY

38 340,04

MARZEC

38 281,67

KWIECIEŃ

38 269,99

MAJ

38 246,64

CZERWIEC

38 375,07

LIPIEC

38 421,77

SIERPIEŃ

38 445,12

WRZESIEŃ

38 375,07

PAŹDZIERNIK

38 421,77

LISTOPAD

38 456,79

GRUDZIEŃ

38 433,44

RAZEM:

460 465,79
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•

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim –
Radłów

22 kwietnia 2019 r. został otwarty punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK). Jest to wspólna inwestycja Gminy Gorzów Śląski i Gminy Radłów.
Zlokalizowany jest w Gorzowie Śląskim, przy ul. Adama Mickiewicza 16. Odpady są
przyjmowane w poniedziałki i środy w godz. 900-1700 oraz w soboty w godz. 900-1300.
W PSZOK można oddać wszystkie odpady komunalne, które powstają w gospodarstwach
domowych. Warunkiem odbioru odpadów jest ich właściwie posegregowane. Przyjmowane
będą między innymi odpady budowlane, zielone jak gałęzie czy liście, meble, opony, odzież a
także odpady niebezpieczne w tym farby, kleje, środki ochrony roślin, świetlówki.
PSZOK pełni również funkcję centrum edukacji ekologicznej oraz jest miejscem wymiany
rzeczy używanych. W sali edukacyjnej prowadzone są zajęcia popularyzujące postawy pro
środowiskowe, w szczególności związane z selektywną zbiórką odpadów. W ramach
PSZOKu funkcjonuje Punkt Rzeczy Używanych. Jest to miejsce w którym mieszkańcy mogą
pozostawiać niepotrzebne lecz sprawne technicznie przedmioty takie jak meble, zabawki,
rowery. Każdy mieszkaniec może bezpłatnie nabyć dowolny przedmiot znajdujący się w w/w
punkcie

•

Program Przydomowe Oczyszczalnie

W styczniu 2019 roku ruszył program dotacyjny Gminy Radłów, wprowadzony Uchwałą
Nr 235/XXXVIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 roku.
Mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków. Jednorazowo można się ubiegać o dotację w wysokości 5000,00 zł.
Program ten cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej Gminy. Poniżej
przedstawiamy tabelaryczne zestawienie zawartych umów i uruchomionych przydomowych
oczyszczalni ścieków.
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Wykaz oczyszczalni przydomowych wybudowanych
z dotacji Gminy Radłów w roku 2019 rok
Lp.

Numer
wniosku

Całkowity
koszt
kwalifikowany

1/2019

1

Adres
nieruchomości
której dotyczy
dotacja
Ligota Oleska

Koszty
Beneficjenta

Data
rozliczenia

Zwrot dotacji

Uwagi

8 395,00

Kwota
Kosztów
z
dotacji
4 197,50

4 197,50

01.10.2019

802,50

Biologiczna
beztlenowa
Biologiczna
tlenowa
Rezygnacja
23.07.2019
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
beztlenowa
Biologiczna
beztlenowa
Rezygnacja
27.08.2019
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Rezygnacja
22.05.2019
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Rezygnacja
23.10.2019
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Rezygnacja
20.09.2019
Biologiczna

2

Biskupskie Drogi

2/2019

10 103,50

5 000,00

5 103,50

04.12.23019

0,00

3

Biskupice

3/2019

-

-

-

-

-

4

Radłów

4/2019

11 000,00

5 000,00

6 000,00

02.10.2019

0,00

5

Ligota Oleska

5/2019

13 500,00

5 000,00

8 500,00

05.11.2019

0,00

6

Nowe Karmonki

6/2019

10 230,00

5 000,00

5 230,00

26.11.2019

0,00

7

Biskupice

7/2019

11 000

5 000,00

6 000,00

25.11.2019

0,00

8

Radłów

8/2019

11 316

5 000,00

6 316,00

13.11.2019

0,00

9

Ligota Oleska

9/2019

9725,00

4 862,50

4,862,50

30.09.2019

137,50

10

Wichrów

10/2019

-

-

-

-

11

Wichrów

11/2019

13 700,00

5 000,00

8 700,00

10.12.2019

5 000,00
+ 156,00 odsetek
0,00

12

Kościeliska

12/2019

12 000,00

5 000,00

7 000,00

12.12.2019

0,00

13

Biskupice

13/2019

12 750,00

5 000,00

7 750,00

25.11.2019

0,00

14

Kościeliska

14/2019

10 180,00

5 000,00

5 180,00

27.11.2019

0,00

15

Kościeliska

15/2019

10 140,00

5 000,00

5 140,00

27.11.2019

0,00

16

Biskupice

16/2019

12 650,00

5 000,00

7 650,00

22.11.2019

0,00

17

Kolonia Biskupska

17/2019

12 500,00

5 000,00

7 500,00

05.12.2019

0.00

18

Radłów

18/2019

11 000,00

5 000,00

6 000,00

03.12.2019

0,0,

19

Kościeliska

19/2019

10 80,00

5 000,00

5 800,00

02.12.2019

0,00

20

Psurów

20/2019

-

-

-

-

-

21

Psurów

21/2019

11 000,00

5 000,00

6 000,00

03.12.2019

0,00

22

Radłów

22/2019

11 000,00

5 000,00

6 000,0

12.12.2019

0,00

23

Nowe Karmonki

23/2019

11 500,00

5 000,00

6 500,00

08.10.2019

0,00

24

Kościeliska

24/2019

10 600,00

5 000,00

5 600,00

18.11.2019

0,00

25

Kościeliska

25/2019

12 500,00

5 000,00

7 500,00

10.10.2019

0,00

26

Radłów

26/2019

-

-

-

-

27

Wolęcin

27/2019

11 000,00

5 000,00

6 000,00

05.11.2019

5 000,00
+ 87,00 odsetek
0,00

28

Nowe Karmonki

28/2019

11 000,00

5 000,00

6 000,00

04.10.2019

0,00

29

Kościeliska

29/2019

-

-

-

-

-

30

Wichrów

30/2019

13 600,00

5 000,00

8 600,00

10.12.2019

0,00
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31

Biskupice

31/2019

11 000,00

5 000,00

6 000,00

02.12.2019

0,00

32

Kolonia Biskupska

32/2019

12 500,00

5 000,00

7 500,00

12.11.2019

0,00

33

Kościeliska

33/2019

12 000,00

5 000,00

7 000,00

13.11.2019

0,00

34

Nowe Karmonki

34/2019

13 837,00

5 000,00

8 837,00

12.12.2019

0,00

35

Radłów

35/2019

-

-

-

-

36

Ligota Oleska

36/2019

11 500,00

5 000,00

6 500,00

02.10.2019

5 000,00
+ 159,00 odsetek
0,00

37

Kolonia Biskupska

37/2019

12 000,00

5 000,00

7 000,00

11.12.2019

0,00

38

Wichrów

38/2019

10 150,00

5 000,00

5 150,00

13.12.2019

0,00

39

Radłów

39/2019

15 984,00

5 000,00

10 984,00

3.11.2019

0,00

40

Nowe Karmonki

40/2019

11 300,00

5 000,00

6 300,00

26.11.2019

0,00

41

Ligota Oleska

41/2019

13 000,00

5 000,00

8 000,00

12.12.2019

0,00

42

Biskupskie Drogi

42/2019

10 200,00

5 000,00

5 200,00

12.12.2019

0,00

43

Kościeliska

43/2019

-

-

-

-

-

44

Kościeliska

44/2019

10 076,50

5 000,00

5 076,50

25.11.2019

0,00

45

Kolonia Biskupska

45/2019

-

-

-

-

-

tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Rezygnacja
08.11.2019
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Biologiczna
tlenowa
Rezygnacja
06.11.2019
Biologiczna
beztlenowa
Rezygnacja
06.11.2019
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W roku 2019 do Urzędu Gminy Radłów złożono 45 wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr
235/XXXVIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 roku. Podpisano 40 umów z czego 3 wnioskodawców zrezygnowało z realizacji
zadania i dokonało zwrotu dotacji. 5 wnioskodawców zrezygnowało z podpisania umów.

6
1

1
3

5

3
5

•

Azbest

Gmina Radłów w dniu 23 października 2019 roku zawarła umowę z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu na dofinansowanie zadania pn.:
„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów – w roku 2019”.
Na realizację zadania uzyskano dotację w kwocie 10 8602,12 zł w tym:
- ze środków NFOŚIGW w Warszawie 4 095,00zł
- ze środków WFOŚIGW w Opolu w kwocie 6765,12 zł
Unieszkodliwiono 11,70 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na
terenie Gminy Radłów.
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21.

Planowanie przestrzenne

Na terenie Gminy Radłów nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Gmina posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Powierzchnia wykazana w studium to 140 ha.
W 2019 r. wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W roku
poprzednim takich decyzji było 4.
W roku 2019 wydano 37 decyzji o warunkach zabudowy ( w roku 2018 wydano 33
decyzje) w tym:
•
•
•

15 decyzji dotyczących budynków mieszkalnych jednorodzinnych ( w roku 2018- 22);
4 decyzje dotyczących zabudowy usługowej (w roku 2018- 2);
18 decyzji dotyczących zabudowy innej np. budynek gospodarczy (w roku 2018- 9).

22.

Zamówienia publiczne

Wykaz udzielonych zamówień publicznych w 2019 roku przez jednostkę samorządu
terytorialnego oraz jednostki podległe i nadzorowane bez zamówień, których wartość nie
przekracza równowartości kwoty określonej art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.):

Lp.
1
1

2
3

4

Określenie przedmiotu
zamówienia

Kto udzielił
zamówienia

Wartość
zamówienia
wg umowy
5

2

3

Data
zawarcia
umowy
4

Tryb
udzielania
zamówienia
6

„Termomodernizacja
Publicznej Szkoły
Podstawowej w
Radłowie”
Remont drogi gminnej
Ligota Oleska -Psurów
Przebudowa drogi
gminnej nr 101107 O
Radłów – Nowe
Karmonki od km 2 + 173
do km 3 + 800
Zakup fabrycznie
nowego, lekkiego
samochodu ratowniczo gaśniczego dla
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Radłowie
Razem

Gmina Radłów

15.05.2019r

499 212,17 zł Przetarg
netto nieograniczony

Gmina Radłów

30.07.2019r

Gmina Radłów

12.11.2019r

118 597,41 zł
netto
971 748,00 zł
netto

OSP Radłów

25.11.2019

174 444,00 zł Przetarg
netto nieograniczony

-------------------- --------------

1 764 001,58 zł -----------------netto

Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieograniczony
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Wykaz udzielonych zamówień publicznych w formie zapytania ofertowego w 2019 roku
przez jednostkę samorządu terytorialnego, których wartość nie przekracza równowartości
kwoty określonej art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Lp.
1

Określenie przedmiotu
zamówienia
2

Kto udzielił
zamówienia
3

Data
zawarcia
umowy
4

Wartość
zamówienia
wg umowy
5

Tryb
udzielania
zamówienia
6

1

Wykonanie podbudowy
tłuczniowej na drodze
wewnętrznej
w miejscowości Radłów

Gmina Radłów

08.07.2019 r

67 731,00 zł Zapytanie
netto ofertowe

2

Budowa odcinka
elektroenergetycznej sieci
oświetleniowej niskiego
napięcia 0,23kV wraz z
punktem oświetleniowym
w miejscowości
Biskupice, działki nr 195,
212, 194, 178
Budowa odcinka
elektroenergetycznej sieci
oświetleniowej niskiego
napięcia 0,23kV wraz z
punktem oświetleniowym
w miejscowości Ligota
Oleska
Przebudowa drogi
wewnętrznej
w miejscowości
Kościeliska

Gmina Radłów

24.06.2019r

34 153,20 zł Zapytanie
netto ofertowe

Gmina Radłów

24.06.2019r

4 246,81zł Zapytanie
netto ofertowe

Gmina Radłów

08.07.2019 r

83 143,93 zł Zapytanie
netto ofertowe

5

Przebudowa drogi
wewnętrznej
w miejscowości
Sternalice

Gmina Radłów

08.07.2019 r

29 321,41 zł Zapytanie
netto ofertowe

6

Unieszkodliwianie
wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy
Radłów w roku 2019
Razem

Gmina Radłów

02.10.2019 r

12 528,00 zł Zapytanie
netto ofertowe

3

4

-------------------- --------------

231 124,35zł -----------------netto
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23.

Podsumowanie

To drugi rok, w którym zbiorczo przedstawiamy naszym Mieszkańcom zarys
prowadzonej gospodarki w naszej gminie. W ten sposób chcemy przedstawić kierunki działań
oraz zwrócić uwagę na aspekty, których czasem nie widać w codziennym życiu.
W 2019 r. zrealizowaliśmy kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi
ważny element partycypacji społecznej w określaniu kierunków rozwoju tych miejscowości.
To zachęta dla Mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa
obywatelskiego. Sukcesywnie zmieniają się miejsca w naszych wsiach, które dla swych
mieszkańców są ważne i potrzebne, a które nie zawsze były wcześniej dostrzegane przez
władze gminne. Dzięki temu w wioskach powstają atrakcyjne place, miejsca do ćwiczeń na
świeżym powietrzu, ciekawe oznakowania itp. Udało się pozyskać środki zewnętrzne na
przebudowę dróg lokalnych, na termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
dobrze układała się współpraca z samorządem powiatowym, dzięki czemu udało się
wybudować parę kilometrów ścieżek rowerowych.
Zorganizowaliśmy wiele różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić możliwie
szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców. Sztandarowym
wydarzeniem jest Przegląd Orkiestr Dętych, który zorganizowaliśmy już po raz dwudziesty
drugi oraz Dożynki Gminne, których gospodarzem w roku 2019 było Sołectwo Ligota
Oleska.
Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy małym środowiskiem gminnym, który nie jest w
stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom naszych Mieszkańców. Podobnie jak inne
samorządy borykamy się z trudnościami finansowymi, z wciąż zmieniającymi się przepisami
prawnymi czy problemami, które stawia przed nami rozwój cywilizacyjny. Staramy się na
bieżąco reagować na sygnalizowane nam problemy i stworzyć możliwość dialogu
społecznego, ponieważ wszyscy razem możemy mieć wpływ na to, co się dzieje wokół nas.
Jesteśmy samorządem otwartym i zachęcamy do dialogu społecznego.
Na terenie gminy Radłów dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy do
odwiedzania strony internetowej www.radlow.pl. Z każdą informacją staramy się docierać do
Mieszkańców także za pośrednictwem kurend oraz tablic ogłoszeń w naszych sołectwach i
urzędzie.
Dziękujemy naszym Mieszkańcom za wszystkie cenne uwagi i pamiętajmy, że
RAZEM tworzymy NASZĄ GMINĘ.
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