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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 2018, 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 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. 
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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. 
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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. 
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2. Władze lokalne 
 

Wójtem Gminy Radłów nieprzerwanie od 2002 roku jest Włodzimierz Kierat. 

Rada Gminy Radłów liczy 15 radnych.  

 

Radnymi w kadencji 2014-2018 byli: 

• Czubaj – Zając Irena ( Radłów ) 

• Gruca Martyna (Wolęcin) 

• Zaremba Arnold (Radłów ) 

• Nowak Piotr (Nowe Karmonki ) 

• Czapliński Bronisław ( Wichrów ) 

• Wengel Wilhelm (Ligota Oleska ) 

• Szoprun Justyna ( Ligota Oleska ) 

• Kościelna Iwona ( Sternalice ) 

• Świtała Brygida ( Sternalice) 

• Mencfel Grzegorz ( Sternalice ) 

• Paśmionka Ewelina (Biskupice) 

• Jonek Lidia (Biskupskie Drogi ) 

• Majowska Regina ( Kolonia Biskupska ) 

• Książek Karol (Kościeliska) 

• Grzesik Gerard ( Kościeliska) 
 

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  2014-2018 był pan Wilhelm Wengel.  

Funkcję tę pełni także w kadencji 2018-2023. 

Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Radłów kadencji 2014-2018 byli kolejno pan Gerard 

Grzesik i pani Regina Majowska. Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radłów w 

kadencji 2018-2023 pełni obecnie pani Regina Majowska.  
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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.  

W Urzędzie Gminy Radłów na koniec 2018 zatrudnionych było 27 osób. 
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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 

• 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 
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3. Sołectwa 
 

Gmina podzielona jest na 9 sołectw, obejmujących łącznie 12 miejscowości: 

 

1. Sołectwo Biskupice (Bischdorf) 

• wieś Biskupice i Biskupskie Drogi 

• sołtys: Rudolf Stefan, a obecnie Marek Lotz 

 

2. Sołectwo Kolonia Biskupska ( Fiedrichswille)  

• wieś Kolonia Biskupska 

• sołtys: Anna Chuć 

 

3. Sołectwo Kościeliska (Kostellitz) 

• wieś Kościeliska 

• sołtys: Norbert Hoffmann, a obecnie 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 
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Sołectwa Gminy Radłów 
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4. Demografia 

 
Stan mieszkańców na koniec 2018 roku wynosił : 

• wg. meldunku stałego: 4253 osoby 

• wg. meldunku czasowego: 134 osoby 

 

Liczba urodzeń w 2018 roku- 33 dzieci 

Liczba zgonów w 2018 roku- 42 osób 

 

 

Liczba ludności w Gminie Radłów w 2018 r. z podziałem na miejscowości.  

 

 

Statystyka zameldowań na dzień 31.12.2018 r.  

Miejscowość Zameldowanie stałe Zameldowanie czasowe 

Biskupice 388 5 

Biskupskie Drogi 110 2 

Kolonia Biskupska 178 6 

Kościeliska  682 39 

Ligota Oleska  394 8 

Nowe Karmonki 420 17 

Psurów 59 1 

Radłów 660 14 

Stare Karmonki 77 2 

Sternalice 729 27 

Wichrów  425 12 

Wolęcin 133 1 

SUMA 4253 134 
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Statystyka mieszkańców wg. podziału na płeć kształtowała się następująco: 

 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 62 62 124 

3 20 24 44 

4-5 42 44 86 

6 20 23 43 

7 29 21 50 

8-12 111 104 215 

13-15 61 65 126 

16-17 39 48 87 

18 31 31 62 

19-65 1475 0 1475 

19-60 0 1343 1343 

Pow.65 220 0 220 

Pow.60 0 494 494 

ogółem 2110 2259 4369 

 

(STATYSTYKA GMINY RADŁÓW 31.12.2018) 

CAŁY OBSZAR ADRESOWY 

 
• BISKUPICE- 393 

KOBIETY- 200 

MĘŻCZYŹNI- 193 

• BISKUPSKIE DROGI- 111 

KOBIETY- 53 

MĘŻCZYŹNI - 58 

• KOLONIA BISKUPSKA- 184 

KOBIETY- 95 

MĘŻCZYŹNI - 89 

• KOŚCIELISKA- 720 

KOBIETY- 382 

MĘŻCZYŹNI - 338 

• LIGOTA OLESKA- 402 

KOBIETY- 213 

MĘŻCZYŹNI - 189 

• NOWE KARMONKI- 435 

KOBIETY- 224 

MĘŻCZYŹNI - 211 

• PSURÓW- 60 

KOBIETY- 37 

MĘŻCZYŹNI - 23 

• RADŁÓW- 667 

KOBIETY- 362 

MĘŻCZYŹNI- 305 

• STARE KARMONKI- 79 

KOBIETY- 41 

MĘŻCZYŹNI - 38 

• STERNALICE- 747 

KOBIETY- 360 

MĘŻCZYŹNI - 387 

• WICHRÓW- 437 

KOBIETY- 226 

MĘŻCZYŹNI - 211 

• WOLĘCIN- 134 

KOBIETY- 66 

MĘŻCZYŹNI - 68 
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Struktura wykształcenia mieszkańców Powiatu Oleskiego  wg Narodowego 

Spisu Powszechnego w 2011 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

5. Rolnictwo 

 
W Gminie Radłów w 2018 roku funkcjonowało 681 gospodarstw rolnych, w tym: 

Lp. Powierzchnia 

gospodarstw 

Ilość  

gospodarstw 

1. 

 

1 – 2 ha 112 

2. 

 

2.01 – 5 ha 180 

3. 

 

5.01 – 7 ha 77 

4. 

 

7.01 – 10 ha 103 

5. 

 

10.01 – 15 ha 102 

6. 

 

15.01 – 50 ha 94 

7. 

 

Powyżej 50 ha 13 

 

 

wyższe

średnie i 
policealne -

ogółem

zasadnicze 
zawodowe

gimnazjalne

podstawowe 
ukończone

podstawowe 
nieukończone i 

bez 
wykształcenia 

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

Klasa  Powierzchnia 

grunty bardzo dobre - klasa I, II 0 

grunty dobre - klasa III 233,3 

grunty średnie - klasa IV 3046,2 

grunty słabe - klasa V, VI 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 2018 r. ilość zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności na terenie 

gminy Radłów wyniosła 198 podmiotów gospodarczych. Są to głównie jednoosobowe 

działalności gospodarcze. Przeważająca część firm to działalności w branży budowlano- 

usługowej.  Brak na terenie gminy większych zakładów i firm, oferujących miejsca pracy, a 

działalność skupiona jest raczej na rodzinnych zakładach usługowych. 

Na  przestrzeni lat wzrastała liczba podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym, 

zmianom nie ulegał zaś sektor publiczny, w którym liczba tych podmiotów pozostawała na 

tym samym poziomie. W 2018 r. wśród wszystkich podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą w gminie, te z sektora prywatnego stanowiły 94%, a z publicznego - 6%. 

 Wśród sektora prywatnego najliczniejszą grupę stanowi działalność gospodarcza osób 

fizycznych - 86,2% ogółu zarejestrowanych podmiotów prywatnych. Spółki handlowe to 

tylko 2,1% wszystkich podmiotów prywatnych. Stosunkowo spory udział posiadają także 

stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, które w 2018 r. stanowiły 10,8% podmiotów. W 

Gminie istnieje tylko jedna Gminna Spółdzielnia. Na terenie gminy nie są zarejestrowane 

spółki z udziałem kapitału zagranicznego. W sektorze publicznym zdecydowanie dominują 

samorządowe jednostki prawa budżetowego ze wskaźnikiem 90% . 
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7. Realizacja polityk, programów i strategii 

 
W gminie w 2018 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 2018 r.  

Uchwałą  Nr 188/XXIX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 2017  roku został 

przyjęty do realizacji Program Współpracy Gminy Radłów z organizacjami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ Z BUDŻETU GMINY 

RADŁÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU 

 

Nazwa oferenta Otrzymana 

dotacja 

Zakres zadania 

Caritas Diecezji 

Opolskiej 

42 000,00 zł 

 

Ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w 

wieku emerytalnym 

 

LZS Kościeliska    23 500,00 zł Wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i 

sportu 

LZS Wichrów 

 

   15 500,00 zł Wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i 

sportu 

LZS Ligota Oleska    27 500,00 zł Wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i 

sportu 

LZS Radłów 

 

   11 500,00 zł Wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i 

sportu 

Stowarzyszenie  

„…najlepiej …- 

POMÓŻ” 

   28 000,00 zł Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci 

i młodzieży z  terenu Gminy Radłów 

 

Ogólna wartość środków zaplanowanych na wsparcie organizacji pozarządowych w 

Programie na 2018 rok wynosiło: 148 000,00 zł. Suma dotacji przekazanych w  2018 roku 

w ramach otwartych konkursów ofert wyniosła: 148 000,00 zł 
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• 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. 
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• 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  

Realizacja gminnego programu przebiegała w pięciu podstawowych kierunkach: 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i 

pomocy osobom dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Gminna Komisja Rozwiązywania ds. Problemów Alkoholowych w Radłowie działała w 

sześcioosobowym składzie. Nowa Komisja została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy 

Radłów Nr 0050.255.2017 z dnia 11.12.2017 r. w składzie  pięcioosobowym. Członkowie 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radłowie są przeszkoleni, 
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posiadają fachowe wykształcenie, umożliwiające pomoc osobom uzależnionym i 

współuzależnionym. Często dla wielu osób proces powrotu do zdrowego funkcjonowania 

zaczyna się właśnie w pracach Komisji. Osoby dotknięte problemem mają duże możliwości 

uzyskania indywidualnej pomocy poprzez fachowe motywowanie w rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i narkomanii . 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 26 takich form pomocy. Właściwie funkcjonuje 

współpraca w zwiększeniu  dostępności leczenia, rozwija się pomoc w oparciu o 

porozumienie międzygminne w kierunku finansowania terapii ponadpodstawowych, dla 

uzależnionych, wspołuzależnionych, ofiar przemocy, a ostatnio również dla dorosłych dzieci 

alkoholików (DDA). 

Z przedstawionego sprawozdania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia w Oleśnie wynika, że ogólnie z usług przychodni skorzystało 22 osoby z 

Gminy Radłów, co stanowi 4,85 % ogółu pacjentów, w tym: 

1. 7 osób uzależnionych od alkoholu (2 osoby, które zgłosiły się dobrowolnie, 1 osoba 

skierowana przez GKRPA oraz 4 osób skierowanych przez sąd)  

w tym: 

     - 3 sprawców przemocy 

2. 15 osób współuzależnionych, w tym:  

- 2 mężczyzn, 

          - 7 osób – ofiar przemocy 

          - 4 osoby DDA 

          - 3 dzieci do 18 roku życia 

          - 3 osoby uczestniczyły w terapii rodzinnej 

Z dostępnych źródeł wynika, że 7 osób podjęło leczenie w zamkniętych Ośrodkach 

Lecznictwa Odwykowego w Parzymiechach i Woskowicach Małych. 

Dofinansowanie z Gminy Radłów w ramach porozumienia międzygminnego Powiatu 

Oleskiego dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie  

wyniosło 5 100 zł . 

W kierunku rozwijania ochrony przed przemocą w rodzinie pod wpływem alkoholu bardzo 

dobrze układa się współpraca z Powiatową Komendą Policji w Oleśnie,  z  Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie w Radłowie oraz Zespołem Kuratorów przy 

Sądzie Rejonowym w Oleśnie. 

Ofiary przemocy coraz częściej zwracają się bezpośrednio do organów ścigania chroniąc się 

przed przemocą i awanturnictwem pod wpływem alkoholu. Zwracanie się o pomoc do policji 
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w tych trudnych sprawach staje się dla osób dotkniętych przemocą uznaną społecznie normą.  

Korzystając z informacji policji , poszkodowanych, pracowników socjalnych, osoby takie są 

wzywane na posiedzenia Komisji, przedtem monitorowane wywiadem społecznym celem 

motywowania do leczenia. Ten sposób współpracy staje się coraz bardziej skuteczny i odbiera 

sprawcom przemocy komfort uruchamiania nieposkromionej mocy i bezkarności.  

Dotyczy to najdramatyczniejszych przypadków nadużywania alkoholu połączonego                

z przemocą, czasami w stosunku do małoletnich dzieci.   

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 .  Zmienia się mentalność pojmowania choroby, 

ludzie wychodzą z poczucia bezradności szukając wsparcia również w poczynaniach Komisji. 

W miejscowości Sternalice od 14 lat, a obecnie w Radłowie z pozytywnym skutkiem  

funkcjonuje Grupa AA odbywając co tydzień swoje spotkania. 

Oprócz w/w programów Gmina Radłów realizuje także inne programy okresowe                      

i wieloletnie, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Radłów. 

8. Realizacja budżetu Gminy Radłów 

Budżet Gminy Radłów na rok 2018 uchwalono w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą           

Nr 195/XXX/2017 w następujących wysokościach: 

-  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     -                              16.821.678,05 zł, z tego: 

a) wydatki bieżące -                    14.302.508,75 zł, 

b) wydatki majątkowe -                2.519.169,30 zł 

- rozchody   -                                   939.684,00 zł  

                                                     17.761.362,05 zł 

 

Deficyt budżetu w kwocie 288.103,05 zł sfinansowano przychodami pochodzącymi                      

z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 200.000,00 zł oraz z wolnych środków budżetowych – 

88.103,05 zł. 

Utworzono rezerwę celową w wysokości 37.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki  bieżące 

z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w kwocie 17.000,00 zł. 

Ustalono plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w kwocie 431.546,00 zł, oraz wykaz 

zadań inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2018. 

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. 
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Wyodrębniono też w budżecie gminy kwotę 207.033,05 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 2018 pożyczek do łącznej kwoty 

100.000,00 zł, a także do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż 

bank obsługujący budżet gminy.  

W 2018 roku uchwałę budżetową nowelizowano 26 razy: podjęto 9 uchwał Rady Gminy         

i      17 Zarządzeń Wójta Gminy.  

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco : 

- dochody -                                 17.827.521,79 zł, z tego: 

a) dochody bieżące -                   17.117.555,88 zł, 

b) dochody majątkowe -                  709.965,91 zł 

-  przychody -                               1.479.773,32 zł 

                                                    19.307.295,11 zł 

 

- wydatki     -                              18.367.611,11 zł, z tego: 

a) wydatki bieżące -                    16.083.239,54 zł, 

b) wydatki majątkowe -                2.284.371,57 zł 

- rozchody   -                                   939.684,00 zł  

                                                    19.307.295,11 zł 

 

Na kwotę wzrostu budżetu złożyły się: 

1) zwiększenie planu dochodów  i wydatków o kwotę 1.926.337,74 zł, z tego: 

- zwiększenie dotacji celowych                                                          -    1.393.055,74 zł, 

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej                          -       380.477,00 zł, 

- ponadplanowe dochody                                                                    -      152.805,00 zł,  

2) zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 251.986,27 zł tj. kwotę 

    wolnych środków finansowych  

Na zmniejszenie budżetu złożyły się: 

- zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 632.390,95 zł, tj. zmniejszenie dotacji 

celowych.                                                         

Wykonanie budżetu w 2018 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się  następująco: 

Dochody ogółem: plan 17.827.521,79 zł, wykonanie 17.082.236,55 zł, co stanowi 95,8%, w 

tym: 

- dochody bieżące: plan 17.117.555,88 zł, wykonanie 17.005.565,61 zł, co stanowi 

  99,4%   

- dochody majątkowe: plan 709.965,91 zł, wykonanie 76.670,94 zł, co stanowi 10,8%. 

Wydatki ogółem: plan 18.367.611,11 zł, wykonanie 17.255.302,47 zł, co stanowi  

93,9%, w tym:  

- wydatki bieżące: plan 16.083.239,54 zł, wykonanie 15.269.018,49 zł, co stanowi 

  94,9% 

- wydatki majątkowe plan 2.284.371,57 zł; wykonanie 1.986.283,98 zł, co stanowi 

   87,0%.  
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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.   

 

Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. 

 

Lp. Sołectwo Zadania z funduszu soleckiego na 2018r. Wykonanie w zł. 

 

1. Biskupice Wyrównanie i zagospodarowanie terenu 

wokół stawu w Biskupicach 

Organizacja imprez rekracyjno-

okolicznościowych w sołectwie ( dzień kobiet 

i dożynki ) 

Zakup wyposażenia kuchni przy sali wiejskiej 

Organizacja festynu prądopiłki strażackiej 

Zakup urządzeń rekreacyjno-

wypoczynkowych na plac przy świetlicy 

wiejskiej 

Razem : 

      

      3.500,00 

 

 

      2.998,51 

 

      2.988,80 

      3.999,50 

 

 

    10.632,98 

    24.119,79 

 

2. Kolonia 

Biskupska 

Remont klatki schodowej z wykonaniem 

lamperii i malowaniem, zamontowanie 

poręczy i wykonanie remontu elektryki w 

świetlicy wiejskiej. 

Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z 

zapleczem kuchennym 

Razem 

      

 

     

      5.393,08 

 

      7.500,00 

    12.893,08 

 

3. Kościeliska Budowa wejścia ewakuacyjnego przy 

budynku OSP: 

Transport jednej drużyny piłkarskiej na 

rozgrywki i zakup sprzętu nagłośnieniowego 

Organizacja dożynek gminnych 

Zakup zlewozmywaka i baterii 

Razem 

    

      8.999,98 

 

       

      8.997,00 

      9.990,39 

      2.631,98 

    30.619,35 

 

4. Ligota Oleska Wsparcie LZS Ligota Oleska 

Zakup i montaż sprzętu( huśtawek na plac 

zabaw przy przedszkolu) 

Razem 

      9.983,44 

 

    12.433,31 

    22.416,75 

 

5. Nowe 

Karmonki 

Organizacja festynu wiejskiego 

Ogrodzenie terenu wokół Sali wiejskiej przy 

      1.997,82 
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OSP Nowe Karmonki 

Zakup kotła CO do sali wiejskiej oraz 

doposażenie kuchni sali wiejskiej przy OSP 

Nowe Karmonki 

Razem 

      6.025,27 

 

 

    13.174,71 

    21.197,80 

 

6 Radłów Pielęgnacja drzew i terenów zielonych w 

obrębie sołectwa Radłów 

Organizacja festynu 

Remont lokalu przy ul. Oleskiej 5 ( po 

ośrodku zdrowia) 

Adaptacja strażnicy na potrzeby wsi 

Razem 

       

     2.000,00 

     5.000,00 

  

     5.000,00 

   19.333,30 

   31.333,30 

 

7. Sternalice Koszenie rowów przy boisku 

OSP Sternalice 

Oświetlenie przysiółku Folwark 

Plac zabaw „Przedszkole” 

Razem 

      1.750,00 

      9.993,00 

    11.999,88 

      8.299,99 

    32.042,87 

 

8. Wichrów Wózek do malowania linii na boisku 

Malowanie sali wiejskiej 

Wykonanie oświetlenia sali wiejskiej 

Remont ubikacji przy boisku LZS 

Zagospodarowanie terenu przy altanie i 

siłowni zewnętrznej 

Nagrzewnica do sali wiejskiej 

Zakup żaluzji do sali mniejszości 

Dofinansowanie imprezy wiejskiej 

Zakup sprzętu sportowego dla LZS Wichrów 

Zakup zabawek dla przedszkola w Wichrowie 

Razem 

     1.274,16 

     2.000,00 

        500,00 

     5.999,56 

 

     1.993,39 

     1.500,00 

     1.000,00 

     1.000,00 

 

     4.310,84 

 

        962,30 

   20.540,25 

 

9. Wolęcin Doposażenie i modernizacja placu zabaw 

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej 

Razem 

     7.058,97 

 

     3.999,98 

   11.058,95 

 

  O G Ó Ł E M :  206.222,14 
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10. Realizacja Uchwał Rady Gminy 

• Uchwały Rady Gminy Radłów 

W roku 2018 Rada Gminy obradowała na 12 Sesjach (8 – poprzedniej kadencji i 4 – kadencji 

bieżącej), przyjęła 60 uchwał (36 – poprzedniej kadencji i 24 – bieżącej kadencji). 

Uchwały dotyczyły : 

- budżetu gminy, jego zmian, sprawozdań z realizacji, absolutorium, obsługi finansowej – 10 

+ 4, 

- kredytu długoterminowego – 1, 

- udzielenia pomocy finansowej, darowizny – 2, 

- Wieloletniej Prognozy Finansowej – 5 + 2 , 

- współpracy z organizacjami pozarządowymi - 1, 

- podatków - 2, 

- projektu regulaminu opłat za wodę i ścieki – 1 + 1, 

- regulaminu współfinansowania budowy oczyszczalni ścieków - 1 

- oświaty (naboru do placówek, opłat za przedszkola, obniżki pensum) - 5  

- umów najmu lokali – 1, 

- przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1, 

- sprzedaży alkoholu (punkty sprzedaży, liczby zezwoleń) - 2 

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 1, 

- Rady Gminy (plan pracy, podział na okręgi wyborcze i obwody głosowania,                                     

- ukonstytuowanie składu Rady, Komisji, diet) – 2 + 11, 

- zmiany na stanowisku Skarbnika Gminy - 2 

- zmiany Statutu Gminy – 1, 

- opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 1, 

- porozumienia na zakup energii elektrycznej – 1, 

- gospodarki odpadami – 1, 

- planu gospodarki niskoemisyjnej – 1, 

Uchwał zrealizowanych – 51, 

Uchwał obowiązujących i w trakcie realizacji – 9 

 

 

 



24 
 

Zarządzenia Wójta Gminy Radłów 

W roku 2018 wydanych zostało 70 (60 w poprzedniej i 10 obecnej kadencji Rady) 

Zarządzeń Wójta Gminy. 

Zarządzenia dotyczyły : 

- budżetu, jego zmian i sprawozdań , planów finansowych, lokat, dotacji i kredytu, podatku 

VAT , rezerwy ogólnej, Wieloletniej Prognozy Finansowej – 43 + 7, 

- powołania komisji konkursowych – 7, 

- powierzenia stanowiska (dot. placówki oświatowej) – 1, 

- wyboru oferty – 2, 

- inwentaryzacji – 1, 

- postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół – 2, 

- dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – 1, 

- wyborów (wyznaczenie miejsc plakatowania, obsługa informatyczna) - 3 

- powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  – 1, 

- sprzedaży autobusu szkolnego – 1, 

- wyrobów zawierających azbest – 1, 

• Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy : 

- wspólne – 7 + 2 

- Komisja Rewizyjna – 2 + 1 

- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, 

Samorządu oraz Ochrony Środowiska – 1 + 1 

- Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury – 1 + 1 

- Komisja Budżetu i Finansów – 2 + 1, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 1 

  

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. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

11. Informacja o stanie mienia komunalnego 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE na dzień 31.12.2018 roku 

 

Lp. 
Opis mienia wg 

grup rodzajowych 

Jedn. 

miary 

Ilość Sposób zagospodarowania 

 W 

bezpośrednim 

zarządzie 

gminy 

W zarządzie 

jednostki 

budżetowej 

Dzierżawa 

najem 

Wieczyste 

użytkowanie 

i trwały zarząd 

1.  Budynki 

mieszkalne 

 

 w tym: 

Lokale 

mieszkalne 

szt. 

pow. 

 

szt. 

pow. 

6 

868,69 m2 

 

20 

868,69 m2 

Tak - Tak - 

2.  Budynki 

niemieszkalne  

w tym: 

szt. 13 

Tak - Tak - 
Lokale użytkowe 

 

szt. 

pow. 

8 

448,59 m2 

Lokale 

mieszkalne 

szt. 

pow. 

13 

905,19 m2 

3.  Grunty rolne ha 27,5435 

 

 

Tak 

 

 

- 

 

 

Tak 

 

- 

 

 

- 

 

Tak 

W tym: 

− użytkowane 

rolniczo 

− użytkowane 

nie rolniczo 

 

 

ha 

 

 

11,5107 

 

16,0328 

4.  Drogi gminne i 

lokalne 

ha 137,1615 
Tak - - - 

5.  Place i tereny 

otwarte 

szt. 

ha 

4 

2,3724 

Tak - - - 

6.  Obiekty szkolne szt. 

ha 

3 

2,5986 

Tak - - - 

7.  Obiekty 

przedszkolne 

szt. 6 
Tak - - - 
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ha 0,9283 

8.  Obiekty sportowe szt. 

ha 

4 

3,9114 

Tak - - - 

9.  Obiekty 

kulturalne 

 

Biblioteka 

GOK 

     ha 

 

szt./pow 

szt./pow 

0,5073 

 

4 /270 m2 

1 /106,15 m2 

Tak - - - 

10.  Sieć 

wodociągowa 

km 72,02 
Tak - - - 

11.  Sieć sanitarna km 1,6 Tak - - - 

12.  Oczyszczalnie szt. 

ha 

1 

0,4667 

Tak - - - 

13.  Hydrofornia 

 

szt. 

ha  

1 

0,3170 

tak - - - 

14.  Ujęcia wody 

(studnie) 

szt. 

ha 

4 

0,0448 

Tak - - - 

15.  Stacja uzdatniania 

wody  

szt. 

ha 

1 

0,2636 

Tak - - - 

16.  Składowisko 

odpadów 

komunalnych 

szt. 

ha 

1 

0,4900 

Tak 

(w trakcie 

rekultywacji) 

- - - 

17.  

OSP 

szt. 

ha 

8 

3,3547 

Tak - - - 

18.  Pozostałe grunty ha 13,4087 Tak    
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W 2018 roku sprzedano: 

• nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Kościeliskach oznaczoną jako 

działka 854, o powierzchni 0,0083 ha; 

• nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Wichrowie oznaczoną jako 

działka 656, o powierzchni 0,0146 ha; 

• nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Radłowie oznaczoną jako 

działka 903, o powierzchni 0,0693 ha; 

W 2018 roku nieodpłatnie przekazano Powiatowi Oleskiemu  nieruchomości gruntowe 

aktualnie stanowiące drogę powiatową: 

1) w obrębie geodezyjnym KOLONIA BISKUPSKA: 

a) działka numer  24, o powierzchni  0,1560 ha, dla  której prowadzona jest 

księga wieczysta  OP1L/00048854/1; 

2) w obrębie geodezyjnym BISKUPICE: 

a) działka numer  1044, o powierzchni 0,0146 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048489/1, 

b) działka numer  810, o powierzchni  0,2270 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048855/8, 

c) działka numer  992, o powierzchni  2,0100 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048855/8, 

d) działka numer  69, o powierzchni  0,0500 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048855/8, 

e) działka numer  809, o powierzchni  0,3450 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048855/8, 

f) działka numer  811, o powierzchni  0,0500 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048855/8, 

g) działka numer  5, o powierzchni  0,3200 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048855/8, 

h) działka numer  62, o powierzchni  1,6402 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048855/8, 

i) działka numer  674, o powierzchni  2,0112 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048855/8: 

3) w obrębie geodezyjnym KOŚCIELISKA: 

a) działka numer  1477, o powierzchni  0,0147 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00053165/2, 

b) działka numer  1466, o powierzchni  0,0017 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048827/3, 

c) działka numer  1457, o powierzchni  0,2603 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048827/3, 

d) działka numer  1467, o powierzchni  0,0079 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048827/3, 

e) działka numer  1469, o powierzchni  0,6361 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048827/3, 
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f) działka numer  1456, o powierzchni  0,0315 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048827/3, 

g) działka numer  895, o powierzchni  0,0165 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta OP1L/00048827/3, 

h) działka numer  1468, o powierzchni  0,0055 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048827/3, 

i) działka numer  898, o powierzchni  0,6000 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048827/3, 

j) działka numer  1473, o powierzchni  0,2429 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00050474/0 

k) działka numer  1455, o powierzchni  0,0186 ha, dla  której prowadzona jest księga 

wieczysta  OP1L/00048827/3; 

 

Dochody Gminy z tytułu:     

Za najem lokali i dzierżawy gruntów - 95.801,83 zł 

     Za pobór wody - 417.485,90 zł 

Za ścieki     - 96.647,46 zł 

Za sprzedaż nieruchomości: 

Nieruchomości na cele rolnicze  

 

- 

 

----------- 

Nieruchomości na cele nierolnicze - 10.066,00 zł 

Za wieczyste użytkowanie - 51,49 zł 

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

 

12. Ochrona zdrowia 

W Gminie znajduje się: 

• przychodnia NZOZ - CYTRAMED, zlokalizowana w Radłowie i oferująca pomoc 

lekarza POZ i lekarza pediatry 

• apteka, zlokalizowana w Radłowie 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 22 podmioty posiadały zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Komisja wydawała swoją opinię w sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Ogółem są 53 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w poszczególnych jego 

rodzajach w 19 punktach gastronomii i w 34 sklepach sieci detalicznej na terenie Gminy. W 

2018 r. zaopiniowano 6 nowych wniosków na sprzedaż alkoholu  w punktach 

gastronomicznych i w sieci detalicznej. Wszystkie opinie były pozytywne, nie naruszały 

zasad wynikających z ustawy i uchwały Rady Gminy w sprawie wydawania zezwoleń. 
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Dysponowanie funduszami alkoholowymi 

W Gminnym Programie na przeciwdziałanie alkoholizmowi  i narkomanii w 2018 r. –  plan      

58 613,- zł. wykonanie wyniosło 56 451,33 zł.  Wydatki na rozwiązywanie problemów                   

w 2018 r. przedstawiają się następująco:  

• Dotacja na działalność leczniczą dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia w Oleśnie   

• Opłaty związane ze skierowaniami do sądu i na badania psychologiczne  

• Dotacja na organizację kolonii edukacyjno-motywacyjnej  

Z okazji „Dnia Dziecka”, zorganizowano we wszystkich szkołach oraz przedszkolach z terenu 

Gminy hepenningi, zawody sportowo-integracyjne promujące zdrowe zachowania. 

Zakupiono także materiały na potrzeby profilaktyki uzależnień i materiały biurowe.  

Gminna Komisja powołana przez Wójta Gminy funkcjonowała w 2018 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 5 posiedzeń w pełnym składzie zajmując się sprawami wynikającymi z programu oraz 

bieżącymi potrzebami  i 2 posiedzenia zespołu do spraw przeprowadzania rozmów z osobami 

nadużywającymi alkoholu.  

Szeroko pojętym kierunkiem działania jest prowadzenie działalności profilaktycznej, 

informacyjnej, edukacyjnej w szczególności dla młodzieży. 

W miesiącu lipcu Stowarzyszenie „….Najlepiej  POMÓŻ” z Radłowa z funduszy 

alkoholowych 28.000 zł., dopłat rodziców oraz dotacji Kuratorium Oświaty w Opolu  

zorganizowało kolonię edukacyjno-motywacyjną dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią 

społeczną, patologią zachowań, nieumiejętnościami  i trudnościami wychowawczymi 

rodziców.  W sumie z kolonii skorzystało 41 dzieci w miejscowości Pokrzywna, w Górach 

Opawskich /duże walory turystyczne, możliwość zorganizowania zajęć, zalew wodny 15 ha, 

basen pełnowymiarowy sprzęt wodny - bezpłatnie -rowery, kajaki -,  bliskość gór, boiska 

sportowe, sala gimnastyczna, wyżywienie bez ograniczeń ilościowych, „szwedzki stół” 

zakwaterowanie w drewnianych domkach z węzłem sanitarnym/. Dzięki codziennym 

terapeutyczno-rozwojowym  zajęciom spełnione zostały takie założone cele jak: wzajemna 

integracja, wieź, poczucie wspólnoty w grupie, nauka prawidłowych zasad współżycia z 

innymi, asertywnych zachowań, w tym swoich praw rozwijanie prawidłowej komunikacji  

interpersonalnej i doskonalenie umiejętności zabawy, wypoczynku, zwiększenia poczucia 

swojej  godności, poczucia swojej wartości. Niejednokrotnie dzieci po raz pierwszy widziały 

góry, po raz pierwszy były poza domem.  

Z okazji „Dnia Dziecka” we wszystkich szkołach i przedszkolach odbyły się festyny 

trzeźwościowe, happeningi, motywujące do zdrowych zachowań i zwiększenia umiejętności 

turystyczno-sportowych.  
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Młodzież i dorośli w oparciu o posiadany sprzęt turystyczno-biwakowy /namioty 2,3,4 

osobowe z materacami i śpiworami/, urządzali biwaki,  wypoczywali indywidualnie w 

mniejszych grupach. Przedszkola, szkoły podstawowe organizowały różne konkursy również 

plastyczne w tematyce uzależnień,  przemocy w rodzinie.  Członkowie Komisji pomagali w 

urzeczywistnianiu  propagandy wizualnej w szkołach oraz na tablicy tematycznej. 

 

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 2018 wydano następujące decyzje administracyjne : 

• Świadczenia wychowawcze  -   304 

• Świadczenia rodzinne           -    229 

• Program „Dobry Start”         -    308 

• Fundusz alimentacyjny         -        8 

 

W 2018 roku w zakresie pomocy społecznej wydano 220 decyzji administracyjnych dla 70 

rodzin (174 osoby w rodzinach). 

Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu gminy oraz dotacji rządowych. 
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GOPS     WYDATKI     2018 

Rozdział Świadczenie Wydatki Uwagi 

85216 § 2030 Zasiłek  stały 99.271,00 - 

85214 § 2030 Zasiłek  okresowy 66.780,78 - 

85230 § 2030 Dożywianie 50.000,-- 20.000,- 30.000,- - 

85214 § ____ Zasiłek celowy 25.686,40 - 

85228 § 2010 Specjal. usługi 

opiek. dla osób 

zab. psych. 

86.592,00  

- 

85202 § 4330 Domy Pomocy 

Społecznej 

120.383,11  

- 

85213 § 2030 Ubezpiecz. Zdrow. 

Zasiłek stały 

8.934,39  

- 

85513 § 2010 Ubezpiecz. Zdrow. 

Świadcz. Rodz. 

1.595,16  

- 

85502 § 2010 Świadczenia 

Rodzinne 

887.479,63  

- 

85501 § 2060 Świadczenia 

Wychowawcze 

2.606.242,80  

- 

85508  § 4330 Piecza 

Zastępcza 

5.465,25  

- 

85504  §  2010 

 

Program 

„Dobry  Start” 

151.590,00  

855 04  § 2030 

 

 

Asystent 

Rodziny 

38.480,63 

FP 2.979,- 

DOT 7.575,05 

 

- 

85219  § 2010 Wynagrodzenie za 

stanowienie opieki 

5.400,00 - 

85219 

 

 

Utrzymanie 

GOPS 

272.732,10 

W tym dotacja  54.112,00 

Środki własne 218.620,10 

- 

RAZEM 

 

POMOC   

SPOŁECZNA 

            4.426.633,25 25 %    

budżetu 

gminy 
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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 

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 
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• 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 

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- 905,19 m2 

Łącznie powierzchnia lokali mieszkalnych na terenie gminy w budynkach mieszkalnych 

i niemieszkalnych wynosiła na dzień 31.12.2018 roku-  1773,88 m2 

 

• LOKALE  UŻYTKOWE 

Sternalice 81 –Lokalna Grupa Działania  - 68,40 m2 

Wichrów sklep                                - 37,80 m2 

Wichrów bar                              - 45,36 m2 

Radłów ( ul. Oleska 2) wolny   - 56,77 m2 

Radłów sklep wielobranżowy   - 94,70 m2 

Radłów  restauracja     -         125,47 m2 

Radłów gabinet weterynaryjny   - 20,09 m2 

 

                                                                       Razem:         448,59 m2 
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• POZOSTAŁE BUDYNKI 

Wichrów 84    - 19,60 m2                     garaż 

                                                             7,00 m2                     bud. gosp. 

Wichrów 84       -   7,60 m2                     bud. gosp. 

Wichrów 84     -   7,00 m2                       garaż 

Wichrów 84                           -   7,00 m2              bud. gosp. 

Wichrów 84                  -             7,00 m2              garaż 

Wichrów 65                - 16,00 m2              garaż 

Biskupice 96              -   6,00 m2   bud. gosp. 

Biskupice 95   - 12,00 m2   bud. gosp. 

Ligota Oleska 3a             - 12,50 m2             garaż 

Sternalice 43    - 25,03 m2              bud. gosp. 

Sternalice 8      - 12,00 m2   garaż 

Sternalice 8     - 12,00 m2  garaż 

Sternalice 8     - 12,00 m2  garaż 

Nowe Karmonki 37    - 15,00 m2  garaż  

Kolonia Biskupska  - 24,00 m 2  garaż 

Radłów ul. Oleska 1a  - 15,00 m2  garaż 

 

RAZEM:                                   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 
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nieliczną zabudową (ich mieszkańcy korzystają ze studni). Średnie zużycie wody w 

gospodarstwach domowych wynosi 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. 

Istotną informacją za 2018 rok jest sporządzenie dokumentacji projektowej i przebudowa 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych i posesji, które wykonaliśmy w miejscowościach: 

• Biskupice 

• Ligota Oleska 

• Kościeliska 

• Psurów 

• Wichrów 

za łączna kwotę 852 174,63 zł, pochodzących ze środków  budżetu gminy.  

Zostały także złożone wnioski: 

• Opolski Urząd Wojewódzki, Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2019 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101107 O  

Radłów – Nowe Karmonki od km 2+173 do km 3+800”. 

• Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, działanie: Efektywność 

energetyczna, Poddziałanie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,  na 

zadanie pn. „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie” 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie Edukacji 

Przedszkolnej RPO WO 2014-2020, projekt pn. „Akademia Przedszkolaka” 

 

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. 
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Do zadań organu prowadzącego szkołę lub przedszkole należą w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub przedszkola, w tym bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, finansowej i organizacyjnej; 

5) wyposażenie szkoły lub przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

szkoły lub placówki. 

Prowadzenie polityki oświatowej uwzględniającej potrzeby społeczności lokalnej i 

możliwości budżetu, jest dla gminy zadaniem trudnym i złożonym ze względu na 

zróżnicowanie spraw i problemów. Uwarunkowania terenowe Gminy Radłów, którą tworzy 

12 miejscowości, mają bardzo duży wpływ tak na sieć jak i strukturę organizacyjną gminnych 

jednostek oświatowych, jak również na wielkość nakładów finansowych związanych z 

realizacją ww. zadań. Świadczą o tym między innymi proporcje nakładów finansowych na tę 

sferę w stosunku do całości wydatków w każdym roku budżetowym. Do oceny efektywności 

budżetowej lokalnego systemu oświaty konieczna jest analiza zarówno średniej wielkości 

szkoły i oddziału, jak i liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela w przeliczeniu na 

pełny etat.  Istotny jest więc sposób wykorzystania środków budżetowych. Środki 

przeznaczane na realizację zadań oświatowych są zagwarantowane w budżecie państwa w 

formie należnej jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej. 

Subwencja oświatowa otrzymana z budżetu państwa nie pokrywa wszystkich niezbędnych 

środków dla prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli. Często są zatem 

przeznaczane na realizację zadań oświatowych środków pochodzące z innych źródeł tj. 

programów rządowych, projektów unijnych, które nierzadko są dla gminy wyzwaniem 

finansowym z uwagi na wymagany wkład własny. Wydatki przeznaczone na edukację 

stanowią najbardziej znaczącą pozycję w budżecie gminy, a podejmowane decyzje wpływają 

na przyszłe losy całej społeczności lokalnej i każdego mieszkańca. 

• Szkoły podstawowe 

Rok kalendarzowy 2018 dotyczy danych z drugiej części roku szkolnego 2017/2018 i 

pierwszej części roku szkolnego 2018/2019. W Gminie Radłów obwody szkół obejmowały 

następujące miejscowości:  

1) Szkoła Podstawowa w Sternalicach: miejscowości Sternalice, Ligota Oleska, Psurów, 

Wolęcin, Wichrów, 

2) Szkoła Podstawowa w Kościeliskach: miejscowości Kościeliska, Biskupice, Biskupskie 

Drogi, Kolonia Biskupska, Radłów, Stare Karmonki, Nowe Karmonki. 

W tych szkołach w roku szkolnym funkcjonowały oddziały klasowe od I do VI. 

Dla byłego Gimnazjum przekształconego Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 r. w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radłowie na rok szkolny 2017/2018 granice obwodu 

szkoły objęły następująco: 
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1) II i III klasę Gimnazjum: uczniów wszystkich miejscowości Gminy Radłów, 

2) VII klasę Szkoły Podstawowej: uczniów wszystkich miejscowości Gminy Radłów, 

 

a w roku szkolnym 2018/2019: 

1) III klasę Gimnazjum: uczniów wszystkich miejscowości Gminy Radłów, 

2) VII i VIII klasę Szkoły Podstawowej: uczniów wszystkich miejscowości Gminy Radłów. 

 

Nadzór nad realizacją obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 

sprawowali dyrektorzy przedszkoli. Natomiast spełnianie obowiązku szkolnego należało do 

zadań dyrektorów szkół podstawowych. Organizacja pracy każdej placówki oświatowej 

oparta była o arkusz organizacyjny opracowywany przez dyrektora danej szkoły/przedszkola, 

zatwierdzany przez Wójta Gminy Radłów.  

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące szkół podstawowych (w tym jednej z oddziałami 

wygaszanego gimnazjum) funkcjonujących w Gminie Radłów: 

Lp

. 

Nazwa placówki Adres Dyrektor Liczba 

uczniów w 

roku szkol. 

2017/2018 

Liczba 

uczniów w 

roku szkol. 

2018/2019 

1. Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Sternalicach 

Sternalice 8  

46-333 

Sternalice 

Marian 

Pęcherz 

108 107 

2. Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

Pomnik 1000-

lecia w 

Kościeliskach 

Kościeliska 28 

46-324 

Kościeliska 

Marek Mendel 105 108 

3. Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Radłowie 

ul. Oleska 1 

46-331 Radłów 

Leszek Bartela 

 

44 PSP 

60 PG 

82 PSP 

29 PG 

 

• Przedszkola 

 

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 można zapewnić wychowanie 

przedszkolne dla 190 dzieci. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące przedszkoli na 

terenie gminy: 
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Lp Nazwa 

przedszkola 

Adres Dyrektor Rok 

szol. 

2017/20

18 

(liczba 

w 

oddz.) 

Liczba 

dzieci 

(łącznie) 

Rok szol. 

2018/2019 

(liczba w 

oddz.) 

Liczba 

dzieci 

(łączni

e) 

Dostepność  

przedszkoli 

w godz. 

1. PP w 

Kościeliskach 

(starszaki) 

Kościeliska 

30, 46-324 

Kościeliska 

Teresa 

Siwik 

17 85 16 87 8,30-13,30 

2. PP w 

Kościeliskach 

(maluchy) 

25 25 8,00-14,30 

3. Oddział Zam.   

w Radłowie 

25 25 7,30-15,30 

4. Oddział Zam. 

w 

Karmonkach 

N. 

18 21 8,00-13,00 

5. PP w  

Sternalicach 

Sternalice 

81, 46-333 

Sternalice 

Marzanna 

Kmita- 

Zagrodnik 

21 55 18 58 8,00-13,00 

6. Oddział Zam.   

w Ligocie Ol. 

16 24 8,00-13,00 

7. Oddział Zam.  

w Wichrowie 

18 16 8,00-13,00 

 

Zapewnienie wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy. Na dzieci 3-5 letnie 

pozyskuje się dotację celową, na dzieci 6-letnie otrzymuje się subwencję oświatową. 

 

• Organizacja pracy szkół i przedszkoli  

 

a) zajęcia w przedszkolach 

We wszystkich oddziałach naszych przedszkoli prowadzone są zajęcia z języka 

mniejszości narodowej (j. niemieckiego) w wymiarze 3 godzin tygodniowo, zajęcia języka 

obcego nowożytnego tj. j. angielskiego lub niemieckiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo, 

zajęcia z religii, zajęcia logopedyczne dla dzieci wymagających wsparcia w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej na podstawie opinii Publicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej (4 h w PP Kościeliska, 5 h w PP Sternalice), zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną (2 godziny w PP Kościeliska i 5 h w PP Sternalice). W 

Oddziale Zamiejscowym w Ligocie Ol zatrudniona jest dodatkowo pomocy nauczyciela dla 

dziecka z niepełnosprawnością. 

Przedszkola organizują imprezy i akademie takie jak: Pasowanie na przedszkolaka, 

Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Seniora, akademie dla podopiecznych 

Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach i Borkach Małych, Bal przebierańców, Dzień 
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Dziecka oraz różne festyny rodzinne. Dzieci mają możliwość poznania ciekawych osób np. 

elektryka, żołnierza, ogrodnika, pszczelarza, lekarza, pielęgniarkę, górnika i leśnika itp. 

podczas spotkań lub lekcji pokazowych, policjanta na zajęciach organizowanych w ramach 

bezpieczeństwa najmłodszych, strażaka i straż pożarną podczas organizowanych wyjazdów 

do Straż Pożarnej, urzędnika czy bibliotekarza podczas odwiedzin w tych instytucjach. 

Przedszkolacy biorą także udział w Konkursach Piosenki, konkursach plastycznych oraz mają 

możliwość prezentowania się na scenie podczas występów nie tylko w przedszkolu ale także 

w trakcie imprez lokalnych dla całej społeczności gminnej. Organizowane są wycieczki 

krajoznawcze po okolicy, wyjazdy do muzeum, wdraża się w ramach realizacji podstawy 

programowej nawyki zdrowego żywienia oraz prowadzi szereg akcji takich jak np. zbierania 

nakrętek, Szlachetna Paczka i inne. 

b) zajęcia w szkołach 

We wszystkich szkołach oprócz realizowanych zajęć wynikających z ramowych planów 

nauczania prowadzone są zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Są to 

zajęcia rewalidacyjne dla uczniów wymagających pomocy na podstawie orzeczeń PPPP o 

potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną lub 

sprzężoną (8 osób), zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z opiniami 

PPPP, oferowana jest również pomoc pedagoga szkolnego. Dodatkowo poza podstawą 

programową szkoły zapewniają zajęcia dodatkowe i rozwijające zainteresowania przyznane 

przez organ prowadzący. Są to: nauka języka mniejszości narodowe – j. niemieckiego oraz 

nauka własnej historii i kultury, dla uczniów wykazujących trudności w nauce organizowane 

są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a w ramach rozwoju własnych zainteresowań 

proponowane są uczniom koła zainteresowań tj. kółka dziennikarskie, ekologiczne, sportowe, 

informatyczne, matematyczne, historyczne. 

• Wyposażenie placówek oświatowych 

 

Rok 2018 był okresem dalszego ulepszania wyposażenia placówek w pomoce 

dydaktyczne, sprzęt audiowizualny itp. Nasze szkoły i przedszkola posiadają bogatą bazę 

pomocy dydaktycznych, ale wciąż rozwijająca się technika oraz wprowadzenie reformy 

oświaty powodują, że oświata wymaga dalszych nakładów i systematycznego doskonalenia 

bazy dydaktycznej. 

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna 

tablica” wszystkie szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne takie jak projektory i 

tablice interaktywne w celu uatrakcyjnienia zajęć szkolnych z uczniami. Wszystkie szkoły 

dysponują gabinetami profilaktyki zdrowotnej wyposażone przez organ prowadzący w 

ramach dotacji z budżetu państwa w celu wykonywania doraźnych świadczeń zdrowotnych 

przez pielęgniarkę środowiskową w miejscu nauczania i wychowania. W szkołach działają 

także biblioteki szkolne wyposażone w głównej mierze w podręczniki pozyskiwane z dotacji 

podręcznikowej. 

 

• Programy i dotacje w roku 2018 

 

W ramach Programu dotacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu „Eko-Edukacja to społeczna akcja” została gminie przyznana 

dotacja na realizację zadania „Czyste środowisko – zdrowe społeczeństwo” służąca 

wyposażeniu w pomoce dydaktyczne do doświadczeń, badań i analiz.  
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Gmina otrzymała także Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy 

z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych 

– biologia i geografia.  

Dla szkół podstawowych planowana jest również realizacja Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa, w ramach którego szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup książek do 

bibliotek szkolnych. 

       Gminne podstawówki kontynuują także udział w programie Szkolny Klub Sportowy, 

którego ideą jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i 

młodzieży 2 razy w tygodniu po 60 minut dla każdego uczestnika w grupach 15 - 20 

osobowych.  

Gmina aplikuje także o udział przedszkoli w Rządowym Programie Operacyjnym 

"Wsparcie Edukacji Przedszkolnej". 

 

• Osiągnięcia uczniów oraz programy realizowane przez szkoły 

 

Uczniowie naszych szkół biorą corocznie udział w konkursach przedmiotowych 

organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty z: języka polskiego, języka 

niemieckiego, historii, matematyki, geografii, chemii, biologii i języka angielskiego. 

Najwyższe osiągnięcia (tytuły laureata) zdobywają z j. niemieckiego. 

Równie powszechny jest udział w konkursach pozaprzedmiotowych, na różnym szczeblu, 

często z miejscami na podium, np: Powiatowy Konkurs Wiedzy o Rynku Pracy Powiatu 

Oleskiego, Wojewódzki Konkurs Wiedzy Religijnej, Ogólnopolski Konkurs Języka 

Niemieckiego Olimpus, Ogólnopolski  Konkurs Ortograficzny, Powiatowy Przegląd Pieśni 

Patriotycznej, Konkurs Biblioteczny, Konkursy Recytatorskie, Konkursy Plastyczne, Konkurs 

Kolęd  i Pastorałek, Konkursy Ortograficzne, Konkurs Języka Angielskiego, Konkurs Kangur 

Matematyczny. 

Sporo osiągnięć uzyskują uczniowie w zawodach sportowych m.in. w lekkoatletyce, 

biegach sztafecie, tenisie, skoku w dal, koszykówce, piłce ręcznej, piłce nożnej. 

Szkoły realizują programy profilaktyczne: 

- „Pomyśl,  zanim spróbujesz” – Kuratorium Oświaty w Opolu; 

- „Trzymaj formę”  - Sanepid Olesno; 

- „Znajdź właściwe rozwiązanie” – Sanepid Olesno; 

- „Rodzice i dzieci powietrze bez śmieci”; 

- „Lepsza szkoła”. 

 

Projekty: 

- „Wiem, pamiętam, rozumiem” – innowacyjne metody nauczania; 

- „Odkrywcy sekretów nauki”; 

- ‘Sztuczna inteligencja”. 

Akcje charytatywne: 

- „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”; 

- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”; 

-  Kiermasz bożonarodzeniowy; 

-  Kartka świąteczna. 

Akcje szkolne typu:  

- „Dzień Ziemi”; 

- „Sprzątanie świata”; 

- „Chronimy przyrodę”; 

- „Nie dla smogu”; 

-  „Coś z niczego”. 
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• Kadra nauczycielska oraz pracownicy obsługi 

 

Poniżej etaty nauczycielskie w poszczególnych placówkach: 

Lp. Nazwa placówki Rok szkolny 

2017/2018 

Rok szkolny 

2018/2019 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie 17 17 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach 19 15 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Kościeliskach 

17 16 

4. Publiczne Przedszkole w Kościeliskach 13 12 

5. Publiczne Przedszkole w Sternalicach 10 8 

 Razem 76 68 

Kolejna tabela przedstawia etaty pracowników obsługi: 

Lp. Nazwa placówki Etaty pracowników obsługi 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie 4 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach 4 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Kościeliskach 

3 

4. Publiczne Przedszkole w Kościeliskach 4,5 

5. Publiczne Przedszkole w Sternalicach 3 

 Razem 18,5 

 

• Dowóz dzieci i uczniów 

Zgodnie z zapisami prawa oświatowego, organ prowadzący zobowiązany jest do 

dowozu dzieci do szkół w określonych ustawą przypadkach. Obowiązek ustawowy 

realizowany jest w formie zakupu biletów miesięcznych. Obowiązkiem gminy jest także 

zapewnienie transportu dzieciom niepełnosprawnym do specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych, zapewnienie opieki podczas dowozu lub zwrot kosztów dowozu, jeżeli 

dowóz dziecka do szkoły/ośrodka zapewniają rodzice. Do szkół  na terenie gminy dojeżdżają  

autobusem szkolnym  uczniowie uprawnieni i nieuprawnieni. Gmina podpisała                                

z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku oraz Powiatem Oleskim                      

i Powiatem Kluczborskim umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na lata 2017-2020. Przedsiębiorstwo zapewnia dowóz uczniów do 

przedszkoli, szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum, a gmina zatrudnia 

opiekunów w trakcie przewozu dzieci i uczniów do poszczególnych placówek.  Na  każdej 

trasie i w każdym  kursie  jest sprawowana opieka. 

W związku z powyższym funkcjonują w naszych placówkach szkolne świetlice                                   

z dostosowanym czasem pobytu dziecka na zajęciach świetlicowych zgodnie z organizację 

dowozu oraz w czasie funkcjonowania szkoły na podstawie zapisów statutowych 

poszczególnych szkół. Nauczyciele w ramach zajęć świetlicowych, odprowadzają na 

przystanki uczniów odjeżdżających z zajęć szkolnych do domów.  

7 uczniów było dowożonych Mikrobusem Gminy do Zespołu Placówek Specjalnych w 

Praszce. 

Zawarto 3 umowy zlecenia na Sprawowanie opieki w czasie dowozu uczniów do szkół. 

Gmina finansowała także dowóz uczniów poza terenem gminy tj. dwóch uczniów do Ośrodka 
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z internatem w Kluczborku i Uszycach i jednego ucznia do szkoły ponadpodstawowej                      

w Oleśnie. 

 

• Pomoc materialna 

Rok rocznie przydzielane są stypendia socjalne dla uczniów z najuboższych rodzin 

naszej gminy. Inną pomoc materialną stanowią stypendia Dyrektora za wyniki w nauce, 

wypłacane ze środków własnych gminy, dla uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji 

śródrocznej lub rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz wzorową ocenę z zachowania. 

Oświata zawsze zajmowała poczesne miejsce zarówno w bieżącej pracy władz Gminy, 

jak i w wydatkach budżetowych. W związku z ciągłymi zmianami programowymi                             

i prawnymi wiele zadań  oświatowych jest na bieżąco dostosowywanych do obowiązujących 

zasad i warunków funkcjonowania gminnej oświaty w odniesieniu do nowych standardów 

oświatowych. Wydatki na edukację traktowane są jako najbardziej efektywna inwestycja. 

Istotą tego jest szczególnie to, aby we wszystkich szkołach i przedszkolach, we wszystkich 

oddziałach, wszystkie dzieci miały równe szanse. W gminie pracuje duży odsetek nauczycieli 

z najwyższymi stopniami awansu zawodowego. Szkoły i przedszkola wykorzystują 

różnorodne metody i formy pracy, mobilizują uczniów do działania i konstruktywnego 

myślenia, kształtują wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego, jak również prowadzą szerokie działania profilaktyczne i uspołeczniające,                        

a podczas licznych imprez i przedsięwzięć współpracują z lokalną społecznością. 

 

17. Bezpieczeństwo i ochrona mienia 

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.  

Pod względem bezpieczeństwa pożarowego Gmina Radłów wydaje się nie mieć większych 

problemów .  
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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. Obejmuje swą działalnością obszar gminy Radłów. 

Sieć biblioteczną tworzy Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie oraz  Filie Biblioteczne    

w Biskupicach, Kościeliskach i Sternalicach. 

• Stan zatrudnienia 

 Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Radłowie 

zatrudnionych było 6 osób na 3,5 etatu. Zwiększenie zatrudnienia było następstwem 

zatrudnienia 1 osoby w ramach robót publicznych w okresie V-XII 2018 roku. 

• 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. Pol-Tago czy Pegaz – z uwagi  na 

szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy, jak również poprzez hurtownie internetowe. 

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora, która w roku 2018 wynosiła 18.000 

złotych. Za kwotę tą zakupiono 825 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 3.288 złotych nasze zbiory 

wzbogaciły się o kolejnych 131 woluminów. 

Ogółem w roku 2018 zakupiono 956 woluminów na kwotę 21.288 złotych. Z innych źródeł 

otrzymaliśmy 108 woluminów na kwotę 2.152,45 złotych. 

Biblioteka dokonuje również zakupu czasopism poprzez prenumeratę kwartalną.  W roku 

2018 nabyliśmy dla naszych bibliotek 19 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. 
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W roku 2018 odpisano łącznie 1.878 woluminów o wartości 2.925,98 złotych jako książki 

zniszczone, zaczytane, zdezaktualizowane. 

• Struktura księgozbioru 

 Na dzień 31 grudnia 2018 roku księgozbiór biblioteki liczył ogółem 24.883 

woluminów, w tym: 

GBP Radłów – ogółem : 9.420 woluminów   

FB Biskupice –  ogółem : 4.339 woluminów    

FB Kościeliska – ogółem : 5.314 woluminów    

FB Sternalice – ogółem : 5.810 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 701 czytelników, z tego: 

GBP Radłów – 316 czytelników, FB Biskupice – 62 czytelników, FB Kościeliska – 128 

czytelników, FB Sternalice – 195 czytelników. 

Najliczniejszą grupę czytelników stanowią dzieci i młodzież do lat 19 – 470 czytelników. 

Ze zbiorów biblioteki skorzystało 4.187 czytelników, z tego: 

GBP Radłów – 1.954 czytelników, FB Biskupice – 284 czytelników, FB Kościeliska – 834 

czytelników, FB Sternalice – 1.115 czytelników. 

Wypożyczono na zewnątrz 10.172 woluminów, w tym: 8.450 egzemplarzy książek  oraz 

1.722 egzemplarzy czasopism. 

Najwięcej książek wypożyczono z literatury dla dzieci i młodzieży – 3.185 tytułów, literatury 

pięknej dla dorosłych – 4.684 tytułów oraz literatury popularnonaukowej – 581 tytułów. 

Oprócz wypożyczeń do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę, aby skorzystać z 

dostępnych źródeł informacji. W roku 2018 w czytelni udostępniono 697 egzemplarzy 

książek i 536 tytułów czasopism. 

Liczba odwiedzin w czytelni wyniosła 650 czytelników, z tego: GBP Radłów – 398 

czytelników, FB Biskupice – 37 czytelników, FB Kościeliska – 65 czytelników,   FB 

Sternalice – 150 czytelników. 

Udzielono łącznie 245 informacji z różnych dziedzin wiedzy. 



45 
 

 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 2018 roku z czytelni internetowej skorzystało 68 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 2018 roku do elektronicznego katalogu wprowadzono 73% zbiorów. 

Pracownicy biblioteki czynią starania, aby jak najszybciej zbiory były wprowadzone                   

do bazy, co da możliwość uruchomienia elektronicznej wypożyczalni zbiorów. 

• 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. 

http://www.radlow-gbp.sowwwa.pl/
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Nasze placówki w roku 2018 zorganizowały ogółem 117 imprez, w których udział wzięło 

1.944 uczestników. 

 

19. Działalność kulturalna 

Za działalność kulturalną odpowiada Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie. Jest 

organizatorem m.in. Przeglądu Orkiestr Dętych (coroczna impreza organizowana na boisku            

w Radłowie), Integracyjnego Rajdu Rowerowego (wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury 

w Rudnikach), Wieczoru z Piosenką Religijną oraz Anioła w Radłowie. GOK oraz Gmina 

Radłów wspierają także inne podmioty organizujące imprezy, a więc jednostki Ochotniczych 

Straży Pożarnych (Zawody Sportowo-Pożarnicze), sołectwa (Festyn Nocy Świętojańskiej, 

Gminne Święto Plonów) oraz lokalne stowarzyszenia. W związku z tym, że większość imprez 

ma charakter ogólnogminny, nie organizuje się dodatkowo dni gminy. 

 

Organizowano także lub dofinansowywano z budżetu gminy różne imprezy gminne, między 

innymi:   

• Przegląd orkiestr dętych 

• zawody w prądopiłce organizowane przez OSP Biskupice 

• jubileusz 220 - lecia OSP Kościeliska 

• turniej w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy 

• nadanie sztandaru szkole podstawowej w Kościeliskach  

• nadanie sztandaru OSP Wichrów 

•  zawody sportowo – pożarnicze 

• dożynki gminne w Kościeliskach 

• rajd  rowerowy integracyjny  Radłów –  Rudniki 

• jubileusz 70-lecia LZS Ligota Oleska  
 

Ponadto współpracujemy z organizacjami i stowarzyszeniami spoza gminy, m.in. 

• Stowarzyszenia LGD „Górna Prosna” 

• Związek Gmin Wiejskich RP 

• Stowarzyszenia „Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno” 
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Mieszkańcy mogą korzystać z sieci świetlic wiejskich, zlokalizowanych w 9 

miejscowościach. 

Świetlice wiejskie na terenie Gminy Radłów. 

Miejscowość Liczba miejsc Wyposażenie 

Biskupice 50 Stoły, krzesła, naczynia 

Kościeliska 100 Stoły, krzesła, naczynia 

Ligota Oleska 60 Stoły, krzesła, naczynia 

Sternalice 50 Stoły, krzesła, naczynia 

Wolęcin 50 Stoły, krzesła, naczynia 

Radłów 100 Stoły, krzesła 

Wichrów  60 Stoły, krzesła, naczynia 

Nowe Karmonki 100 Stoły, krzesła, naczynia 

Kolonia Biskupska 40 Stoły, krzesła, naczynia 

 

20. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

 

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Radłów w 2018 roku obowiązywały 

poniższe uchwały: 

1. Uchwała Nr 176/XXVII/2017 z dnia 20 września 2017. – w sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów – okres 

obowiązywania od 12 października 2017 r. do nadal, 

2. Uchwała Nr 186/XXIX/2017 z dnia 22 listopada 2017 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 

2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,  

3. 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 nadal, 

4. 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, 
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5. Uchwała Nr 18/IV/2015 z dnia 4 lutego 2015r. – 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 2018 poz. 992 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 

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 2018 r. objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi było 962 

gospodarstw domowych, co stanowiło 3 289 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 31.12.2018 r. 3 000 mieszkańców 

gromadziło i oddawało odpady w sposób selektywny, w tym 271 mieszkańców oddawało 
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również odpady biodegradowalne. Natomiast 18 mieszkańców swoje odpady gromadziło 

i oddawało bez segregacji. 

L.p. Miejscowość Liczba 

gospodarstw 

domowych 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba osób 

selektywnie 

oddających 

odpady 

(łącznie z 

bioodpadami) / 

liczbę 

gospodarstw 

Liczba osób 

oddających 

również 

bioodpady) / 

liczbę 

gospodarstw 

Liczba osób 

oddających 

odpady 

zmieszane) / 

liczbę 

gospodarstw 

1. Biskupice 93 286 284/91 4/1 2/2 

2. Biskupskie 

Drogi 

28 95 95/28 0/0 0/0 

3. Kolonia 

Biskupska 

39 128 128/39 0/0 0/0 

4. Kościeliska 156 533 529/153 31/10 4/3 

5. Ligota 

Oleska 

78 309 309/78 12/5 0/0 

6. Nowe 

Karmonki 

82 323 323/82 0/0 0/0 

7. Psurów 19 46 45/18 0/0 1/1 

8. Radłów 146 507 505/145 63/21 2/1 

9. Stare 

Karmonki 

24 66 61/23 3/1 5/1 

10. Sternalice 182 566 562/179 158/63 4/3 

11. Wichrów 88 328 328/88 0/0 0/0 

12. Wolęcin 27 102 102/27 0/0 0/0 

 RAZEM 962 3289 3271/951 271/101 18/11 
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• Statystka odpadów 

 

W roku 2018 z terenu Gminy Radłów zostało odebrane: 

✓ 536,42  ton odpadów o kodzie 20 03 01 - zmieszanych odpadów komunalnych, 

✓ 83,14  ton odpadów o kodzie 15 01 06 – zmieszanych odpadów opakowaniowych, 

✓ 87,40  ton odpadów o kodzie 15 01 07 – szkła, 

✓ 33,30 ton odpadów o kodzie 20 02 01  - bioodpadów, 

✓ 53,88 ton odpadów o kodzie 20 03 07 – odpadów wielkogabarytowych, 

✓  6,22 ton odpadów o kodzie 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury. 

 

Ilość odpadów odebranych w 2018 r. od mieszkańców Gminy Radłów w ujęciu kwartalnym 

W 2018 r. Gmina Radłów osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i 

szkła na poziomie 35,71%. Natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji w 2018 r. osiągnęła na poziomie 10,40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pierwszy 
dzień miesiąca 

Zmieszane 
20 03 01 

Zmieszane 
odpady 

opakowa-
niowe 

15 01 06 

Papier i 
tektura 
15 01 01 

Szkło 
15 01 07 

Bio 20 02 01 Gabaryty 
20 03 07 

Ogółem 
 

I półrocze 
2018 r. 

270,00 37,80 2,92 39,12 15,50 34,98 400,32 

II półrocze 
2017 r. 

227,00 43,40 3,30 48,28 17,80 18,90 358,68 

Razem 497,00 81,20 6,22 87,40 33,30 53,88 759,00 
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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 34 602,23 

LUTY 34 602,23 

MARZEC 34 518,42 

KWIECIEŃ 34 539,37 

MAJ 34 570,80 

CZERWIEC 34 581,28 

LIPIEC 34 602,23 

SIERPIEŃ 34 612,70 

WRZESIEŃ 34560,32 

PAŹDZIERNIK 34 581,28 

LISTOPAD 34 466,04 

GRUDZIEŃ 34 445,09 

RAZEM:                      414 681,99 

 

• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim – 

Radłów 

 

Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Radłów i Gminą Gorzów Śląski w roku 2017 

przystąpiono do realizowania wspólnego zadania pod nazwą : „Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych”( PSZOK ) w ramach realizowanego przedsięwzięcia - Osi 

priorytetowej 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014 -2020. 

Numer umowy: RPOP.05.02.00-16-0013/17-00 z dnia 19.02.2018 r. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Gorzów Śląski i 

Radłów, to miejsce, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w 

sposób selektywny. PSZOK zlokalizowany jest w Gorzowie Śląskim i będzie służył 

mieszkańcom gmin Gorzów Śląski i Radłów. 

W PSZOK można pozbyć się wszystkich odpadów komunalnych które powstają w 

gospodarstwach domowych. Warunkiem odbioru odpadów jest ich właściwie posegregowane. 

Przyjmowane będą między innymi odpady budowlane, zielone jak gałęzie czy liście, meble, 
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opony, odzież a także odpady niebezpieczne w tym farby, kleje, środki ochrony roślin, 

świetlówki.  

PSZOK będzie pełnił również funkcję centrum edukacji ekologicznej oraz będzie miejscem 

wymiany rzeczy używanych. W sali edukacyjnej będą prowadzone zajęcia popularyzujące 

postawy pro środowiskowe, w szczególności związane z selektywną zbiórką odpadów. W 

ramach PSZOK będzie funkcjonował Punkt Rzeczy Używanych. Będzie to miejsce w którym 

mieszkańcy będą mogli pozostawić niepotrzebne lecz sprawne technicznie przedmioty takie 

jak meble, zabawki, rowery. Każdy mieszkaniec będzie mógł bezpłatnie nabyć dowolny 

przedmiot znajdujący się w w/w punkcie.  

W związku z prowadzoną w roku 2018 inwestycją Gmina Radłów wydatkowała z budżetu 

Gminy Radłów środki w wysokości 285 471,88 zł. 

  

21. Planowanie przestrzenne 

Na terenie Gminy Radłów nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W 2018 r. wydano 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te 

dotyczyły: 

• budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Biskupice 

• przebudowy linii niskiego napięcia w miejscowości Nowe Karmonki 

• budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Ligota Oleska 

• budowy sieci wodociągowej w miejscowości Radłów (nowe osiedle) 

W poprzednim roku wydano 33 decyzje o warunkach zabudowy, w tym 22 decyzje dotyczące 

budynków mieszkalnych, 2 decyzje dotyczących zabudowy usługowej oraz 9 decyzji 

dotyczących zabudowy innej (np. budynek gospodarczy).  

 

22. Zamówienia publiczne 

 

Wykaz udzielonych zamówień publicznych  w 2018 roku przez jednostkę samorządu 

terytorialnego oraz jednostki podległe i nadzorowane oraz wykaz bez zamówień, których 

wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  
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Lp. 

 

Określenie 

przedmiotu 

zamówienia 

 

Kto udzielił 

zamówienia 

 

Data 

zawarcia 

umowy 

 

Wartość 

zamówienia 

wg umowy 

 

Tryb 

udzielania 

zamówienia 

1 2 3 4 5 6 

1 Budowa drogi 

dojazdowej do 

gruntów rolnych w 

miejscowości 

Kościeliska 

Gmina Radłów 25.04.2018 176 521,95 

zł netto 

Przetarg 

nieograniczony 

2 Budowa drogi 

dojazdowej do 

gruntów rolnych w 

miejscowości Psurów 

Gmina Radłów 25.04.2018 154 976,69 

zł netto 

Przetarg 

nieograniczony 

3 Przebudowa drogi 

wewnętrznej w 

miejscowości 

Wichrów 

Gmina Radłów 25.04.2018 120 760,33 

zł netto 

Przetarg 

nieograniczony 

4 Usługi związane z 

odbiorem, 

transportem i 

zagospodarowaniem 

odpadów 

komunalnych od 

właścicieli 

nieruchomości 

zamieszkałych z 

terenu Gminy 

Radłów 

Gmina Radłów 09.11.2018 873 953,33 

zł netto 

Przetarg 

nieograniczony 

5 Zakup energii 

elektrycznej 

Gmina Radłów 29.10.2018 243 441,56 

zł netto 

Przetarg 

nieograniczony 

6 Zakup energii 

elektrycznej 

Publiczna 

Szkoła 

Podstawowa w 

Sternalicach 

29.10.2018 5 853,72 

zł netto 

Przetarg 

nieograniczony 

7 Zakup energii 

elektrycznej 

Publiczna 

Szkoła 

Podstawowa 

Pomnik 1000 

lecia w 

Kościeliskach 

29.10.2018 6 326,55 

zł netto 

Przetarg 

nieograniczony 

8 Zakup energii 

elektrycznej 

Publiczna 

Szkoła 

Podstawowa  

w Radłowie 

29.10.2018 4 004,76 

zł netto 

Przetarg 

nieograniczony 

9 Zakup energii 

elektrycznej 

Publiczna 

Przedszkole  

w Sternalicach 

29.10.2018 3 461,50 

zł netto 

Przetarg 

nieograniczony 

10 Zakup energii 

elektrycznej 

Publiczna 

Przedszkole  

w Kościeliskach 

29.10.2018 3 336,46 

zł netto 

Przetarg 

nieograniczony 
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11 Zakup energii 

elektrycznej 

Gminny 

Ośrodek Kultury 

29.10.2018 691,29 

zł netto 

Przetarg 

nieograniczony 

12 Zakup energii 

elektrycznej 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

społecznej 

29.10.2018 1 729,68 

zł netto 

Przetarg 

nieograniczony 

13 Zakup energii 

elektrycznej 

Gminna 

Biblioteka 

Publiczna 

29.10.2018 1 248,93 

zł netto 

Przetarg 

nieograniczony 

 Razem -------------------- -------------- 1 596 306,75 

zł netto 

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

 

 

23. Podsumowanie 

2018 rok to był rok przełomowy, rok bardzo ważny w funkcjonowaniu administracji 

publicznej. Był to rok wyborów samorządowych, gdzie społeczeństwo dokonało wyboru 

nowych władz gminnych na kolejne 5 lat.  

W 2018 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.  

Zorganizowaliśmy wiele różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić mieszkańcom 

szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców. Sztandarowym 

wydarzeniem jest Przegląd Orkiestr Dętych, który zorganizowaliśmy już po raz dwudziesty 

pierwszy.  Był także cieszący się wielką popularnością wśród sportowców Puchar Wójta 

Gminy oraz Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Ponadto cyklicznie odbywają się 

charakterystyczne już dla naszych wiosek festyny m.in. Maibaum w Ligocie Oleskiej, 

Prądopiłka Strażacka w Biskupicach,  Festyn Nocy Świętojańskiej w Sternalicach, Festyny 

Rodzinne w Radłowie, Kolonii Biskupskiej, czy też wiejskie dożynki i lokalne uroczystości.  

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.  

http://www.radlow.pl/


55 
 

Rok 2018 był początkiem nowych wyzwań, jakie stały przed władzami lokalnymi. To 

początek takich inwestycji jak Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radłowie, która 

będzie zakończona w 2019 roku. To także wiele pomniejszych inwestycji  i przedsięwzięć, 

które mają na celu poprawę jakości życia naszych mieszkańców.  

Myślę, że wspólnymi siłami będziemy pracować na rzecz rozwoju naszej małej, ale 

dla nas najważniejszej Gminy - Gminy Radłów. Bo jak pokazuje logo:  

RADŁÓW….jesteśmy częścią tego świata.  

 

 


