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WPROWADZENIE 

 
 

                      Szanowni Radni Gminy Radłów oraz Mieszkańcy Gminy Radłów 
 
 

Gmina Radłów jest naszym wspólnym dobrem. Dobrem, na które składa 

się wspólna troska o jej rozwój, a także pielęgnowanie dobrych relacji 

międzyludzkich. To my, jej mieszkańcy, razem odnosimy sukcesy i dzielimy 

mniejsze lub większe niepowodzenia. To od nas samych zależy, jak wyglądać 

będzie nasza Gmina, w której mieszkamy, żyjemy i jakie mamy oczekiwania 

wobec niej.  

Gmina i  komfort naszego życia uzależniony jest od wielu czynników:                      

od poziomu edukacji, otaczającej nas infrastruktury, od poziomu zapewnionego 

bezpieczeństwa, po możliwości jakie daje swoim mieszkańcom, w tym prawa do 

decydowania o swojej Gminie i korzystania z bogatej oferty kulturalnej, 

sportowej i rekreacyjnej. Nieprzerwanie dążymy do poprawy warunków życia w 

naszej małej ojczyźnie. Efektem tej pracy jest ilość wykonanych inwestycji, a 

także wysokość przyznanych dofinansowań w ramach realizacji zadań z funduszy 

zewnętrznych. Jednak najważniejszym dla mnie jest zadowolenie i dobre relacje 

pomiędzy nami,  Mieszkańcami, tworzącymi naszą gminną wspólnotę.  

 

 

 

                                                        Wójt Gminy Radłów 

                                                                            Włodzimierz Kierat  
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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 2021 i porównanie 

go do roku 2020, 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 2021 w porównaniu do roku 2020.  

Raport stanowi próbę usystematyzowania wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i daje 

możliwość Mieszkańcom na obiektywną, opartą na faktach i liczbach ocenę działania 

samorządu.  

W opracowaniu niniejszego raportu wykorzystano dane, będące w zasobach Urzędu Gminy 

Radłów i Jednostek Organizacyjnych oraz dane statystyczne. 

 

Raport dotyczy GMINY RADŁÓW. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Informacje ogólne 
 

Gmina Radłów leży w północno – wschodniej części województwa opolskiego, w dorzeczu 

rzeki Prosny, będącej lewobrzeżnym dopływem Warty. Od wschodu graniczy z gminą 

Krzepice, od północy z gminą Rudniki i Gorzów Śląski, zachodu i od południa z gminą Olesno 

oraz południowego - wschodu z gmina Przystajń. 

Gmina leży w obszarze Wyżyny Śląsko- Wieluńskiej. Najwyżej położony jest obszar w rejonie 

Gór Ligockich, gdzie wysokości dochodzą do 270-275 m n.p.m. część północna gminy 

poprzecinana jest doliną rzeki Prosny i jej niewielkich dopływów. 

 

 

 
 

 



Gmina Radłów jedną z najmniejszych w województwie, zajmuje obszar 117 km². Przez teren 

gminy nie przebiega żadna linia kolejowa ani żadna droga krajowa. Natomiast gmina jest 

"otoczona" odcinkami kilku dróg krajowych o numerach: 42, 43, 45, 46 i 11. Ponadto w 

niewielkie odległości biegną dwie drogi wojewódzkie - nr 487 i 494. Obie na niektórych 

odcinkach pokrywają się z granicą administracyjną gminy. 

 

 

 

 

2. Władze lokalne 
 

Wójtem Gminy Radłów nieprzerwanie od 2002 roku jest Włodzimierz Kierat. 

Rada Gminy Radłów liczy 15 radnych.  
 

Radnymi w kadencji 2018-2023 są następujące osoby: 
 

• Czubaj – Zając Irena ( Radłów ) 

• Brodowy Denis ( Radłów ) 

• Sekuła Michał (Radłów ) 

• Nowak Piotr (Nowe Karmonki ) 



• Pownuk Aniela ( Wichrów ) 

• Wengel Wilhelm (Ligota Oleska ) 

• Karkos Waldemar ( Psurów ) 

• Kozok Daria ( Sternalice ) 

• Świtała Brygida ( Sternalice) 

• Mencfel Grzegorz ( Sternalice ) 

• Kansy Łukasz (Biskupice) 

• Zygmunt Iwona (Biskupskie Drogi ) 

• Majowska Regina ( Kolonia Biskupska ) 

• Stanosek Teresa (Kościeliska) 

• Grzesik Gerard ( Kościeliska) 
 

 

Przewodniczącym Rady Gminy Radłów kadencji  2018-2023 jest Radny Wilhelm Wengel.   

Funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Radłów w kadencji 2018-2023 pełni Radna Regina 

Majowska.  

 

W kadencji 2018-2023 przy Radzie Gminy działa pięć stałych Komisji Rady Gminy w składzie: 

 

KOMISJA  REWIZYJNA- powołana w składzie pięcioosobowym. Przewodniczącą Komisji 

jest Radna Irena Czubaj- Zając.   Komisja zajmuje się działalnością kontrolną, opiniowaniem 

wykonania budżetu gminy, występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia 

lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. 

KOMISJA  SKARG,  WNIOSKÓW   I  PETYCJI- nowa, powstała w kadencji 2018-2023 

komisja działająca w pięcioosobowym składzie. Przewodniczącym Komisji jest Radny 

Grzegorz Mencfel.  Komisja rozpatruje skargi na działania Wójta i Gminnych Jednostek 

Organizacyjnych,  a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli 

KOMISJA  BUDŻETU  I  FINANSÓW- powołana w składzie dziewięcioosobowym. 

Przewodniczącym Komisji jest Radny Gerard Grzesik. Komisja zajmuje się opiniowaniem 

uchwał i bieżącą pracą nad budżetem gminy, w tym kształtowanie dochodów i wydatków 

budżetowych gminy, kształtowaniem podatków i opłat lokalnych.  

KOMISJA  OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW  SOCJALNYCH  I  KULTURY powołana 

w składzie dziewięcioosobowym. Przewodniczącą Komisji jest Radna Iwona Zygmunt. 

Komisja zajmuje się opiniowaniem uchwał i bieżącą pracą nad sprawami związanymi z oświatą 

i szkolnictwem na terenie naszej gminy.   

KOMISJA  ROLNICTWA, GOSPODARKI  ŻYWNOŚCIOWEJ  I  ROZWOJU  

SPOŁECZNO -  GOSPODARCZEGO,  SAMORZĄDU  ORAZ  OCHRONY  

ŚRODOWISKA powołana w składzie siedmioosobowym. Przewodniczącym Komisji jest 

Radny Gerard Grzesik. Komisja zajmuje się opiniowaniem uchwał i bieżącą pracą nad 

sprawami związanymi z rolnictwem, ochroną środowiska oraz sprawami komunalnymi i 

gospodarczymi.  

Skład Rady Gminy oraz osobowy skład poszczególnych Komisji Stałych Rady Gminy w roku 

2021 nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego.  



Od 2019 roku Radni pracują na systemie do głosowania RADA365. Dla Radnych zostały 

zakupione tablety oraz zakupiono laptop z oprogramowaniem do obsługi sesji, zapewniając 

tym samym elektroniczny system głosowania oraz transmisję obrad.  

W Urzędzie Gminy Radłów na koniec 2021 zatrudnionych było 31 osób- w roku 2020 było 

zatrudnionych 30 osób. 

Jednostki Organizacyjne Gminy Radłów to: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie- kierownik Anetta Hadam 

• 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 

 

3. Sołectwa 
 

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

1. Sołectwo Biskupice (Bischdorf) 

• wieś Biskupice i Biskupskie Drogi 

• sołtys: Marek Lotz 

 

2. Sołectwo Kolonia Biskupska ( Fiedrichswille)  

• wieś Kolonia Biskupska 

• sołtys: Anna Chuć 

 

3. Sołectwo Kościeliska (Kostellitz) 

• wieś Kościeliska 

• sołtys: Marietta Rodewald 

 

4. Sołectwo Ligota Oleska (Ellguth) 

• wieś Ligota Oleska i Psurów 

• sołtys: Grzegorz Pakuła 

 

5. Sołectwo Nowe Karmonki (Neu Karmunkau) 

• wieś Nowe Karmonki 

• sołtys: Edward Pawnuk 

 

6. Sołectwo Radłów (Radlau) 

• wieś Radłów i Stare Karmonki 

• sołtys: Brygida Maciejok 

 



7. Sołectwo Sternalice (Sternalitz) 

• wieś Sternalice 

• sołtys: Beata Kościelna 

 

8. Sołectwo Wichrów (Wichrau) 

• wieś Wichrów 

• sołtys: Roman Kaleja 

 

9. Sołectwo Wolęcin (Wollentschin) 

• wieś Wolęcin 

• sołtys: Krystyna Krupa 

 

4. Demografia i USC 

 
Stan mieszkańców na koniec 2021 roku wynosił wg. meldunku stałego: 4223 osób                    

( w roku 2020- 4262 osoby). Demografia pokazuje, że jest nas z roku na rok mniej.  

 

Liczba urodzeń w 2021 roku-  33 dzieci ( w roku 2020- 43 dzieci) 

Liczba zgonów w 2021 roku- 38 osób (w roku 2020 -26 osób) 

 

Rodzice nowych mieszkańców naszej Gminy otrzymują list gratulacyjny Wójta Gminy 

Radłów wraz z pamiątkowym body dla niemowlaka. 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statystyka zameldowań na dzień 31.12.2021 w porównaniu z 31.12.2020 r.  

 

Miejscowość Zameldowania  2021 Zameldowania 2020 

Biskupice 375 383 

Biskupskie Drogi 108 111 

Kolonia Biskupska 197 191 

Kościeliska  691 690 

Ligota Oleska  380 399 

Nowe Karmonki 416 423 

Psurów 55 52 

Radłów 654 662 

Stare Karmonki 78 80 

Sternalice 705 714 

Wichrów  435 432 

Wolęcin 129 125 

SUMA 4223 4262 

 

Statystyka ruchu migracyjnego w poszczególnych miejscowościach naszej gminy:  

 

Biskupice -  8, Biskupskie Drogi - 3, Kolonia Biskupska- 6 , Kościeliska 1, Ligota Oleska – 

13, Nowe Karmonki - 7 , Psurów 3 , Radłów - 8 , Stare Karmonki 2 , Sternalice  - 9 , 

Wichrów - 3 , Wolęcin - 4 .  

 

Ilość zawartych związków małżeńskich cywilnych, konkordatowych oraz z transkrypcji:         

26 zdarzenia w tym 6 transkrypcji, 6 ślubów cywilnych, 14 konkordatowych. 

 

 

5. Rolnictwo i podatki 

 
W Gminie Radłów w 2020 roku funkcjonowało 679  gospodarstw rolnych ( w roku 

poprzednim 681), w tym: 

Lp. Powierzchnia 

gospodarstw 

Ilość gospodarstw 

w roku 2021 

 

Ilość gospodarstw 

w roku 2020 

 

1. 

 

1 – 2 ha 137 136 

2. 

 

2.01 – 5 ha 201 198 

3. 

 

5.01 – 7 ha 75 78 

4. 

 

7.01 – 10 ha 86 83 

5. 

 

10.01 – 15 ha 50 54 



6. 

 

15.01 – 50 ha 43 42 

7. 

 

Powyżej 50 ha 12 11 

 

            Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. F ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego 

podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat 

udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 

zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób 

prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku : 

1. Umorzenia w zakresie podatków: 2 podatników- 26 845,00zł (trudna sytuacja finansowa)  

 

2. Odroczenia : 1 podatnik (trudna sytuacja w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2) 

 

3.  Ulga z tytułu nabycia gruntu: 7 podatników 

 

4.  Ulga inwestycyjna: 11 podatników 

 

5.  Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców 

wykonujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Radłów: 3 przedsiębiorców 

 

6. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców od podatku od nieruchomości: 5 przedsiębiorców 

7. Zwrot podatku akcyzowego- 314 osób. 

6. Środki transportowe 

 
Ewidencja środków transportowych opodatkowanych w Urzędzie Gminy Radłów w 2021 

roku.  

 

 

 

 

 

 

 

                     Środki transportowe             Ilość 

Samochód ciężarowy             21 

Ciągnik siodłowy              7 

Ciągnik balastowy              0 

Przyczepa              6 

Naczepa              8 

Autobus              0 



W 2021 roku zarejestrowano w ewidencji księgowej dwóch nowych podatników podlegających 

podatkowi od środków transportowych.  

Wpływy: 

Przypis podatku od środków transportowych w 2021 roku zgodnie z Uchwałą nr 67/IX/2019 

Rady Gminy Radłów z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od 

środków transportowych: 64 188,50 zł 

Wpłaty podatku od środków transportowych w 2021 roku :     56 910,08 

Odsetki od opóźnionych należności :                                   426,14 

 

                     Razem :    57 336,22 

 

 

7. 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 2021 r. ilość zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności na terenie 

gminy Radłów wyniosła 205 podmiotów gospodarczych (czyli o 5 więcej aniżeli w roku 

poprzednim). Wpływ na to miały przede wszystkim granty w ramach LGD, PUP czy Inkubatora 

Przedsiębiorczości, udzielane na otwarcie działalności gospodarczej.  

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, 

jednoosobowych zakładach usługowych. 

Struktura wpisów do CEIDG za 2021 rok: 

Wpisów nowych – 4 ( w 2020 było 10) 

Wpisów wykreślonych – 5 ( w 2020 było 11) 

Przeważający rodzaj budownictwo – 89 ( w 2020 było 85)  

 

 

 

 

 

 

 



8. Realizacja polityk, programów i strategii 

 
W gminie w 2021 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 2021 r.  

Uchwałą  Nr 126/XVIII/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 listopada 2020  roku został 

przyjęty do realizacji Program Współpracy Gminy Radłów z organizacjami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ Z BUDŻETU GMINY 

RADŁÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU 

 

Nazwa oferenta Otrzymana 
dotacja 

Zakres zadania 

Caritas Diecezji 

Opolskiej 

42 000,00 zł 

 

Ochrona osób i promocji zdrowia oraz 

wspierania działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz  w wieku 

emerytalnym z terenu Gminy Radłów  

LZS Kościeliska    9 000,00 zł Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu  

LZS Wichrów 

 

   16 600,00 zł Organizacja rozgrywek sportowych 

LZS  Ligota 

Oleska 

   43 400,00 zł Prowadzenie sekcji piłki nożnej przez Ludowy 

Zespół Sportowy Ligota Oleska  

LZS Radłów 

 

   13 000,00 zł Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 

Zaplanowano w Programie na 2021 rok na wsparcie organizacji pozarządowych kwotą               

145 000,00 zł. W roku poprzednim planowana kwota była o 3000,00 zł mniejsza.   

W toku realizacji poszczególnych zadań suma dotacji przekazanych w  2021 roku w ramach 

otwartych konkursów ofert wyniosła: 124 000,00 – w 2020 roku również przeznaczono na 

ten cel 124 000,00  ( ze względu na Covid-19 nie został ogłoszony konkurs na realizację 



zadania publicznego z zakresu organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Radłów).  

• 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  

 

Cele strategiczne założone w Planie gospodarki niskoemisyjnej są zbieżne z celami 

dokumentów wyższego szczebla i obejmują: 

− poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Radłów, 

− stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawę dostępu 

do informacji o środowisku i jego ochronie, 

− zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju gospodarczego gminy, w tym 

właściwą lokalizację przestrzenną inwestycji, 

− skuteczne wdrażanie mechanizmów prawnych, finansowych i ekonomicznych 

zapewniających efektywną i terminową realizację założonych celów ekologicznych. 

 

• Program Opieki nad zabytkami Gminy Radłów na lata 2017-2020 

Na terenie gminy nie występują żadne rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, narodowe, 

obszary chronionego krajobrazu ani obszary Natura 2000. Ochroną objęto natomiast 2 użytki 

ekologiczne - bagna śródleśne Babrzysko oraz Krzyżówkę. Pierwsze z nich to zbiornik o 

powierzchni 0,7 ha, porośnięte wierzbami i brzozami, wykorzystywane przede wszystkim przez 

dziki jako kąpielisko. Drugi zbiornik ma powierzchnię 0,15 ha, na którym występują przede 

wszystkim ptaki wodno-błotne. Za pomniki przyrody uznano kilka drzew z terenu gminy: dwie 

jodły pospolite w Leśnictwie Sternalice oraz klon jawor w parku pałacowym w Biskupicach. 

Do rejestru zabytków wpisano: 

- kościół parafialny rzymsko-katolicki pw. św. Jacka z 1830 r. w Biskupicach (poz. 1073/66, 

20.01.1966 r.), 

- kościół filialny rzymsko-katolicki pw. św. Jadwigi z 1718 r. w Biskupicach (poz. 35/53, 

19.12.1953 r.), 

- XVIII-wieczny dwór w zespole parkowym w Biskupicach (poz. 860/64, 9.05.1964 r.), 



- XIX-wieczny dwór w zespole parkowym w Psurowie wraz z oficyną dworską (poz. 1032/65, 

10.06.1965 r.),  

- kościół parafialny rzymsko-katolicki pw. św. Mateusza w Sternalicach (poz. 1074/66, 

20.01.1966 r.), 

- dwór w zespole folwarcznym w Sternalicach (poz. 1033/65, 10.06.1965 r.), 

- park w zespole dworskim z poł. XVIII w. w Biskupicach (poz. 860/64, 9.05.1964 r.). 

 Ponadto do rejestru zabytków ruchomych zostało wpisane wyposażenie ww. kościołów 

w Biskupicach i Sternalicach, jak również kościoła parafii rzymsko-katolickiej w Kościeliskach 

pw. Narodzenia NMP. Ponad 100 obiektów wpisano do gminnej ewidencji zabytków. 

 W Gminie Radłów zlokalizowano także 156 zabytków archeologicznych, wpisanych do 

Ewidencji Wojewódzkiej oraz Gminnej Ewidencji Zabytków. Spośród tych zabytków 14 

znajduje się w Biskupicach, po 1 w Biskupskich Drogach i Kolonii Biskupskiej, 37 w 

Kościeliskach, 35 w Ligocie Oleskiej, 42 w Sternalicach, 9 w Wichrowie, 6 w Wolęcinie, 2 w 

Nowych Karmonkach i 8 w Radłowie. 

 

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych             

i Narkomanii  

Zarządzeniem Wójta Gminy Radłów został powołany nowy pełnomocnik do realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Pani Barbara 

Makutra. Gminna Komisja Rozwiązywania ds. Problemów Alkoholowych w Radłowie działała 

w pięcioosobowym składzie. Członkowie Komisji są przeszkoleni, posiadają fachowe 

wykształcenie, umożliwiające pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym. Istnieje 

możliwość pomocy telefonicznej dla osób mniej zmotywowanych. W ramach funkcjonowania 

punktu konsultacyjnego udziela się pomocy telefonicznej dla tych osób. Członkowie Komisji 

pośredniczą w dostaniu się do ośrodków lecznictwa odwykowego łącznie z pomocą w 

załatwianiu formalności koniecznych do przyjęcia do tych ośrodków.  

Z Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie 

skorzystały 49 osoby z Gminy Radłów (w 2020- 37 osoby), co stanowi 10,06% (było 8,03%) 

ogółu pacjentów, w tym: 

21 osób uzależnionych od alkoholu  i 1 osoba pijąca szkodliwie (w tym 4 kobiety, 7 osób, które 

zgłosiły się dobrowolnie, 7 osoby skierowane przez GKRPA oraz 8 osoby skierowane przez 

sąd oraz 10 sprawców przemocy). 

Osoby współuzależnione to liczba 27 osób, w tym:  

- 3 mężczyzn, 

- 13 ofiar przemocy, 

- 5 osób DDA 

- 3 dzieci do 18 roku życia 

- 2 osoby uczestniczyły w terapii małżeńskiej  

 



Dofinansowanie z Gminy Radłów w ramach porozumienia międzygminnego Powiatu 

Oleskiego dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie  

wyniosło 5 200 zł (tyle samo w 2020)  na ogólny fundusz  110 400,- zł. (było 109 500) 

Z ogółu korzystających z terapii Przychodni mieszkańcy Gminy Radłów stanowili 

10,06% (w 2020 było to 4,75%). 

Cieszą przypadki coraz większej liczby osób powstrzymujących dalszy rozwój choroby 

i żyją 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 i szukają wsparcia w GKRPA. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaangażowała się w działania 

profilaktyczne dlatego zakupiono platformy edukacyjne dla uczniów Gminy Radłów. Wsparła 

ona także dwie rodziny abstynenckie poprzez dofinansowanie ich udziału w Jubileuszowym 

Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich- Tatry 2021. Poza tym sfinansowała również 

działania profilaktyczne ,,warsztaty ciałem”” organizowane przez GOPS w którym wzięło 

udział 12 osób.  

 

9. Realizacja budżetu Gminy Radłów 

 Budżet Gminy Radłów na rok 2021 uchwalono w dniu 30 grudnia 2020 roku 

 uchwałą Nr 132/XIX/2020 w następujących wysokościach: 

-  dochody   -                               22.216.552,00 zł, z tego: 

a) dochody bieżące -                    20.806.985,00 zł, 

b) dochody majątkowe -                1.409.567,00 zł 

-  przychody -                               2.578.876,26 zł 

                                                     24.795.428,26 zł 

 

- wydatki     -                              23.911.384,26 zł, z tego: 

a) wydatki bieżące -                    19.540.884,26 zł, 

b) wydatki majątkowe -                4.370.500,00 zł 

- rozchody   -                                   884.044,00 zł  

                                                    24.795.428,26 zł 

 

W porównaniu budżet Gminy Radłów na rok 2020 uchwalono w dniu 30 grudnia 2019 roku 

Uchwałą Nr 86/XI/2019 Rady Gminy Radłów w następujących wysokościach: 

 

 

-  dochody   -                               22.892.314,00 zł, z tego: 

a) dochody bieżące -                    21.337.654,00 zł, 

b) dochody majątkowe -                 1.554.660,00 zł 

-  przychody -                               1.442.385,51 zł 

                                                     24.334.699,51 zł 

 

- wydatki     -                              23.295.288,51 zł, z tego: 

a) wydatki bieżące -                    18.850.988,51 zł, 

b) wydatki majątkowe -                4.444.300,00 zł 

- rozchody   -                                1.039.411,00 zł  

                                                    24.334.699,51 zł 



Deficyt budżetu w kwocie 1.694.832,26 zł postanowiono sfinansować przychodami 

pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 315.956,00 zł, nadwyżki budżetowej z 

lat ubiegłych – 866.938,00 zł oraz z wolnych środków budżetowych – 511.938,26 zł. 

Utworzono rezerwę celową w wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki  bieżące z 

zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w kwocie  48.000,00 zł. 

 

Ustalono plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w kwocie 514.937,00 zł, oraz wykaz 

zadań inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2021. 

Ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  

administracji rządowej, jak również dochody z tytułu wydawania zezwoleń na  

sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki określone w gminnym programie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii. 

Wyodrębniono też w budżecie gminy kwotę 289.860,43 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 2021 pożyczek do łącznej kwoty 

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

bank obsługujący budżet gminy. 

W 2021 roku uchwałę budżetową nowelizowano 31 razy: podjęto 8 uchwał Rady 

Gminy i 23 Zarządzenia Wójta Gminy.  

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco : 

                             - dochody -                                 23.400.064,32 zł, z tego: 

a) dochody bieżące -                   22.106.973,37 zł, 

b) dochody majątkowe -               1.293.090,95 zł 

-  przychody -                               2.209.791,19 zł 

                                                     25.609.855,51 zł 

 

- wydatki     -                              24.725.811,51 zł, z tego: 

a) wydatki bieżące -                    21.181.666,51 zł, 

b) wydatki majątkowe -                3.544.145,00 zł 

- rozchody   -                                  884.044,00  zł  

                                                    25.609.855,51 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonanie budżetu w 2021 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco: 

Dochody ogółem: plan 23.400.064,32 zł, wykonanie 25.084.459,09 zł, co stanowi 107,2%, w 

tym: 

- dochody bieżące: plan 22.106.973,37 zł, wykonanie 22.112.610,00 zł, co stanowi 100,0%   

- dochody majątkowe: plan 1.293.090,95 zł, wykonanie 2.971.849,09 zł, co stanowi 229,8%. 

 

Wydatki ogółem: plan 24.725.811,51 zł, wykonanie 22.146.097,85 zł, co stanowi 89,6%, w 

tym:  

- wydatki bieżące: plan 21.181.666,51 zł, wykonanie 19.526.271,26 zł, co stanowi 92,2% 

- wydatki majątkowe plan 3.544.145,00 zł; wykonanie 2.619.826,59 zł, co stanowi 73,



 
 

10. Fundusz Sołecki 

Fundusz sołecki w Gminie Radłów został wprowadzony Uchwałą nr 151/XXIII/2017 Rady 

Gminy Radłów z dnia 30 marca 2017 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków, 

stanowiących fundusz sołecki.   

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2021r. 

Lp. Sołectwo Zadania z funduszu soleckiego na 2021r. Wykonanie  

w zł. 

1. Biskupice 1.Organizacja imprez rekreacyjno – 

okolicznościowych i festynu w sołectwie ( prądopiłka, 

dzień kobiet, dożynki, dzień seniora ) 

2.Zakup i montaż gablot informacyjnych do sołectwa 

3.Remont i doposażenie sali wiejskiej  wraz z 

adaptacją otoczenia do potrzeb mieszkańców sołectwa 

Biskupice 

Razem : 

      

1.694,06 

 

4.200,00 

 

 

27.365,01 

33.259,07 

2. Kolonia 

Biskupska 

1.Remont nawierzchni podłogi, schodów 

   wewnętrznych oraz stopnia przed  

   wejściem do sali wiejskiej 

2.Pokrycie kosztów biesiady wiejskiej czyli imprez 

organizowanych dla mieszkańców 

3.Zakup urządzenia fitness  

Razem: 

  

 

9.500,00     

 

3.833,22 

4.920,00 

18.253,22 

3. Kościeliska 1.Materiały i wykonanie prac niezbędnych do 

zarurowania rowu przy drodze gminnej 

2.Pokrycie wydatków związanych z  utrzymaniem i 

doposażeniem budynku strażnicy oraz wykonanie 

niezbędnych prac wokół budynku 

3.Zakup nowych lub wykonanie usług 

konserwatorskich instrumentów orkiestry dętej w 

Kościeliskach 

4.Utrzymanie obiektu sportowego oraz  integracja 

członków zespołu sportowego  w Kościeliskach 

5.Integracja mieszkańców i dbałość o ład przestrzenny 

Kościelisk w tym doposażenie siłowni zewnętrznej 

 Razem: 

 

1.079,99   

 

 

26.199,97 

 

 

1.955,70 

 

5.000,00 

 

8.834,24 

 43.069,90 

4. Ligota 

Oleska 

1.Wsparcie OSP Ligota Oleska 

2.Wsparcie LZS Ligota Oleska 

3.Utrzymanie zieleni 

4.Zakup okien do budynku wiejskiego 

5.Remont i wyposażenie  budynku gospodarczego 

Razem: 

       2.993,64 

       6.000,00 

       6.000,00 

      2.982,75   

13.364,00 

      31.340,39 

5. Nowe 

Karmonki 

1.Organizacja imprez wiejskich w tym  organizacja 

dożynek wiejskich 

2.Doposażenie Sali wiejskiej i adaptacja otoczenia 

wokół Sali wiejskiej dla potrzeb mieszkańców 

sołectwa 

Razem: 

     

11.518,87 

 

 

17.903,05 

29.421,92 



 
 

6 Radłów 1.Dokończenie remontu strażnicy – OSP, polegające 

na zaadaptowaniu  pomieszczenia po zaplecze 

kuchenne 

2.Doświetlenie placu rekreacyjnego przy boisku 

sportowym 

3.Doposażenie placu zabaw dla dzieci  położonego, 

przy skrzyżowaniu ul. Leśnej z Oleską 

4.Pielęgnacja drzew i terenów zielonych w obrębie 

sołectwa Radłów 

5.Organizacja spotkania opłatkowego dla seniorów 

6. Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Radłowie 

Razem: 

     

  

19.999,99 

 

2.994,39 

 

4.723,20 

 

2.500,00 

351,52 

 

14.500,00 

45.069,10 

7. Sternalice 1.Koszenie rowów przy boisku 

2.Zagospodarowanie placu na boisku 

3.Zakup kostki brukowej pod wiatę 

Razem: 

1.750,00 

35.818,02 

3.999,50 

41.567,52 

8. Wichrów 1.Oświetlenie boiska sportowego 

2.Zakup tablic ogłoszeniowych 

3.Prace pielęgnacyjne przy obiektach wiejskich 

(materiały eksploatacyjne ) 

4.Dofinansowanie przedszkola 

5.Zakup nagłośnienia i dofinansowanie koła emerytów 

i rencistów  

6.Dofinansowanie imprez wiejskich 

7.Renowacja parkietu w sali wiejskiej 

8.Renowacja krzyża – obiektu małej architektury 

Razem: 

19.955,94 

984,00 

      

970,60 

1.000,00 

 

2.990,00 

600,00 

3.179,00 

400,00 

30.079,54 

9. Wolęcin 1.Doposażenie kuchni sali wiejskiej – zakup kuchni 

gazowej 

2.Remont wejścia do budynku sali wiejskiej, wymiana 

drzwi wejściowych, remont schodów 

3.Termomodernizacja budynku OSP w Wolęcinie 

Razem: 

1.529,00 

 

 

5.697,95 

8.000,00 

15.226,95 

  O G Ó Ł E M : 287.287,61 

Zestawienie porównawcze funduszu sołeckiego za lata 2020-2021: 

Sołectwo 

 

Ogólnie 2020 Ogólnie 2021 

Biskupice 27 642,00 33.259,07 

Kolonia Biskupska 15 120,96 18.253,22 

Kościeliska 35 681,02 43.069,90 

Ligota Oleska 25 849,03 31.340,39 

Nowe Karmonki 26 616,77 29.421,92 

Radłów 36 733,39    45.069,10 

Sternalice 36 810,61 41.567,52 

Wichrów 24 787,69 30.079,54 

Wolęcin 11 836,88 15.226,95 

 

SUMA 

 

239 078,35 

 

287.287,61 

 



 
 

 W roku 2021 podobnie jak w 2020 Gmina Radłów kolejny raz została beneficjentem programu 

zainicjowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego programu pn. „Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka”,  w ramach którego sołectwa Gminy Radłów otrzymają dotację w 

wysokości 5 000,00 zł oraz dodatkowe 1 000,00 zł z budżetu Gminy na realizację zadań 

własnych w swoim sołectwie. Jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej, udzielanej na 

dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na 

terenach wiejskich. 

W 2021 roku wsparcie otrzymały sołectwa: BISKUPICE, NOWE KARMONKI I WICHRÓW. 

Zorganizowano następujące inicjatywy: 

1) Sołectwo Biskupice: Remont schodów do sali wiejskiej w Biskupicach- 6.000,00 zł 

2) Sołectwo Nowe Karmonki: zakup kompletów biesiadnych dla sołectwa Nowe 

Karmonki- 6.000,00 

3) Sołectwo Wichrów : Remont świetlicy wiejskiej w Wichrowie- 6 000,00 zł. 

 

                                            

                                           

 

 



 
 

18 października 2021 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzowie Śląskim 

odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Śladem sołectw Górnej Prosny". W trakcie 

uroczystości wręczono nagrody wyróżnionym sołectwom  w konkursie "Aktywne Sołectwo". 

Trzy sołectwa naszej gminy zdobyły takie wyróżnienia i otrzymały gratyfikacje finansowe. Są 

to: Sołectwo Ligota Oleska, Sołectwo Wichrów i Sołectwo Kościeliska. Jest nam niezmiernie 

miło, że nasze sołectwa zdobywają takie wyróżnienia.  

      

 

10. Realizacja Uchwał Rady Gminy 

Uchwały Rady Gminy Radłów 

Wpływ epidemii koronawirusa dał się odczuć także w pracach Rady Gminy oraz w 

funkcjonowaniu całej administracji . 

W roku 2021 Rada Gminy obradowała na 8 Sesjach ( w 2020 również na 8)  i przyjęła 77 

uchwał (45 w roku 2020). 

Uchwały dotyczyły : 

- budżetu gminy, jego zmian, sprawozdań z realizacji, wotum zaufania, absolutorium, 

wynagrodzenie Wójta, wykaz wydatków nie wygasających – 14 , 

- Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian – 8, 

- kredytu długoterminowego – 1, 

- udzielenia pomocy finansowej (Powiat Oleski) – 2, 

- udzielenia dotacji (OSP Radłów) – 1, 

- współpracy z organizacjami pozarządowymi - 1, 

- podatków (zwolnienia,) i opłat (zajęcie pasa drog.) - 5, 

- gospodarowania odpadami komunalnymi (wynagrodzenie za inkaso, sposób opłat,) – 5 

- regulaminu utrzymania czystości i porządku - 1 



 
 

- oświaty (cena paliwa w roku szkolnym, zasada przyznania dodatków, pomoc socjalna) – 4, 

-  najmu lokali niemieszkalnego– 1, 

- przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2, 

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 1, 

- nieruchomości (nabycie, sprzedaż) – 6, 

- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 1, 

- planu pracy – 1 

- diety Radnych i Sołtysów - 3  

-projekt LIFE -1  

-drogi (stan prawny, przebieg drogi)- 6  

-dofinansowania (ochrona powietrza, zbiorniki bezodpływowe) – 3 

-połączenie jednostek organizacyjnych- 1  

-regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków- 1 

- przyjęcie programu Gospodarka mieszkaniowa zasobem Gminy Radłów – 1 

-konsultacje społeczne -1  

-usługi opiekuńcze- 2  

-Związek Powiatowo- Gminny ,,Samorządy Ziemi Oleskiej’’ – 1  

-przyjęcie strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radłów- 1 

-petycje- 1 

-gospodarka mieszkaniowa (wzory deklaracji) – 1  

Uchwał zrealizowanych – 49, 

Uchwał obowiązujących i w trakcie realizacji - 28. 

 

W roku 2021 wydanych zostało 102 Zarządzeń Wójta Gminy. 

Zarządzenia dotyczyły : 

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

VAT , rezerwy ogólnej, Wieloletniej Prognozy Finansowej – 74, 

- udzielenia krótkoterminowej pożyczki - 5 

- ogłoszenia konkursów i powołania komisji konkursowych – 6, 

- terminy przerw w funkcjonowaniu szkół i powierzenia stanowiska (oświata) – 3, 



 
 

- wyboru oferty – 2, 

- postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół – 2, 

- dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – 1, 

- Gminne Biuro Spisowe (rozwiązanie i powołanie)- 2 

- konsultacji społecznych – 1, 

- ustalenia stawek czynszu– 1, 

- przyznania nagrody Wójta Gminy – 2. 

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 1  

- pobór podatku – 1  

- w związku z COVID-19 -1 

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy : 

- wspólne – 11 

- Komisja Rewizyjna – 3 

- Komisja Budżetu i Finansów –  1. 

- Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury- 3  

-Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 1 

Posiedzenia Rady Gminy zmieniły się w stosunku do lat ubiegłych w zakresie ustalenia miejsca 

dla zapewnienia bezpiecznego dystansu uczestników. 

Odrębne posiedzenia Komisji nadal odbywają się w sali narad, natomiast posiedzenia wspólne 

– w sali przy Gminnym Ośrodku Kultury w Radłowie. 

Sołtysi uczestniczą w posiedzeniach Komisji. Sesje Rady Gminy jak i Wspólne Posiedzenia 

Komisji obradowały zgodnie z przepisami reżimu sanitarnego wynikającego z powodu 

COVID-19.  

 

 

 

 

 



 
 

11. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

INFORMACJA 

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r. 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

 

 
 

Lp. 

Opis mienia wg 

grup 

rodzajowych 

Jedn. 

miary 
Ilość 

Sposób zagospodarowania 

W 

bezpośrednim 

zarządzie 

gminy 

W 

zarządzie 

jednostki 

budżetowe

j 

Dzierżaw

a najem 

Wieczyste 

użytkowa

nie 

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. 

11 

670,59 m2 

Lokale 

mieszkalne 

szt. 

pow. 

13 

895,19 m2 

3.  Grunty rolne ha 26,2756 

 

 

 

Tak 

 

 

- 

 

 

Tak 

 

- 

 

 

- 

 

Tak 

W tym: 

− użytkowane 

rolniczo 

− użytkowane 

nie rolniczo 

 

 

ha 

 

 

11,5107 

 

14,7649 



 
 

4.  Drogi gminne i 

lokalne 

ha 139,9207 
Tak - - - 

5.  Place i tereny 

otwarte 

szt. 

ha 

4 

2,3724 
Tak - - - 

6.  Obiekty szkolne szt. 

ha 

2 

1,2451 
Tak - - - 

szt. 

ha 

1 

1,1674 
- Tak - - 

7.  Obiekty 

przedszkolne 

szt. 

ha 

6 

0,9283 
Tak - - - 

8.  Obiekty 

sportowe 

szt. 

ha 

4 

3,8944 
Tak - - - 

9.  Obiekty 

kulturalne 

 

Biblioteka 

GOK 

     ha 

 

szt./po

w 

szt./po

w 

0,5073 

 

4 /270 m2 

1 /106,15 

m2 

Tak - - - 

10.  Sieć 

wodociągowa 

km 73,89 
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 

3,2217 
Tak - - - 

18.  Pozostałe grunty ha 14,9237 Tak    

 

W 2021 roku Gmina  Radłów w drodze przetargu zbyła nieruchomości: 

1) w obrębie geodezyjnym Biskupice: 

a) działki numer   285/2, i 287/1, o powierzchni  0,1017 ha; 

 

W 2021 roku Gmina  nieodpłatnie nabyła nieruchomości gruntowe: 

1) w obrębie geodezyjnym Biskupice: 

a) działka 681/1, o powierzchni 0,0034 ha;  

2) w obrębie geodezyjnym Radłów: 

a) działka numer   883/1, o powierzchni  0,0694 ha; 

b) działka numer   874/5, o powierzchni  0,0020 ha; 

W 2021 roku Gmina  w drodze komunalizacji nabyła nieruchomości gruntowe: 

1) w obrębie geodezyjnym Sternalice: 

a) działka numer   1247, o powierzchni  0,0548 ha; 

2) w obrębie geodezyjnym Wichrów: 

a) działka numer   765, o powierzchni  0,0300 ha; 

 

 
 

Dochody Gminy z tytułu:     

Za najem lokali i dzierżawy gruntów - 120.493,59 zł 

Za pobór wody - 528.553,41 zł 

Za ścieki     - 117.398,12 zł 

Za przekształcenie prawa wieczystego 

użytkowania w prawo własności 

 

- 

 

111,76 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 

• punkt apteczny, zlokalizowany w Radłowie 

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

Ogółem zostało wydanych 6 zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( w 2020 roku 43 zezwolenia). 

W poszczególnych jego rodzajach wydano 3 zezwolenia dla gastronomii i  3  dla sklepów sieci 

detalicznej na terenie Gminy. Wpływ do budżetu Gminy z tytułu wydania zezwolenia to w 2021 

roku-  58 145,85 zł. ( w 2020 roku wypływy wynosiły 69 303,00zł) 

Wszystkie wydane opinie były pozytywne, nie naruszały zasad wynikających z ustawy i 

uchwały Rady Gminy w sprawie wydawania zezwoleń. 

• Dysponowanie funduszami alkoholowymi 

W Gminnym Programie na przeciwdziałanie alkoholizmowi  i narkomanii w 2021 r.– plan 

79.548,00 zł (w 2020- 50.000,00) wykonanie wyniosło 35.910,00 zł ( w 2020- 27.776,00) 

Wydatki na rozwiązywanie problemów w 2021 r. przedstawiają się następująco: 

Dotacja na działalność leczniczą dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia w Oleśnie  wyniosła 5.200,00 zł tyle samo co w roku ubiegłym 

Opłaty związane ze skierowaniami do sądu i na badania psychologiczne, psychiatryczne i 

wydawanie opinii – 6.190,00 zł.( w 2020- 2.120,00) 

Wypłata wynagrodzenia członkom GKRPA, pełnomocnikowi Wójta Gminy za uczestnictwo w 

posiedzeniach, za obsługę Komisji – 12.853,00 zł. (w 2020 – 11.331,00) 

Zakupy materiałów na potrzeby profilaktyki uzależnień i materiałów biurowych  oraz koszty 

usług  – 11.667,00 zł (w 2020- 9.125,000) 

 

• Organizacja pracy Komisji 

 

Gminna Komisja umocowana prawnie, powołaniem jej przez Wójta Gminy 

funkcjonowała w 2021 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. Ze względu na śmierć Pełnomocnika ds. 

alkoholowych p. Henryka Karkosa Wójt Gminy był zmuszony podjąć działania, zmierzające 

do powołania nowej osoby na to stanowisko. Decyzją Wójta Gminy nowym Pełnomocnikiem 

ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych została pani Barbara Makutra. 

Komisja odbyła 4 posiedzenia w pełnym składzie zajmując się sprawami wynikającymi z 

programu oraz bieżącymi potrzebami  oraz 12 posiedzeń zespołu do spraw przeprowadzania 

rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu. 

Wystosowano 18 wezwań (pierwszorazowych i drugorazowych)  dla tych osób na rozmowy, 

zgłosiło się 9 osób. Po poradę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zgłosiło się 10 osób. 

GKRP skorzystała ze szkolenia na temat wykorzystania dialogu motywującego do pracy w 

Komisji. Szkolenie odbyła jedna osoba  

 



 
 

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. 

W okresie świadczeniowym 2020 wydano następujące decyzje administracyjne : 

• Świadczenia wychowawcze  -  408  ( w roku  2020 – 489) 

• Świadczenia rodzinne  - 170    ( w roku  2020 – 226) 

• Fundusz alimentacyjny - 6   ( w roku  2020 – 10) 

• Pomoc społeczna- 129 (w roku 2020- 119) 

 

Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu gminy oraz dotacji rządowych. 

 

 

GOPS     WYDATKI     2021 

 

Rozdział Świadczenie Wydatki Uwagi 

85216 § 2030 Zasiłek  stały Z dotacji: 66.119,63 12osób 

85214 § 2030 Zasiłek  okresowy Z dotacji: 25.854,66 25 osób 

85230 § 2030 Dożywianie 26.670,00 

(wł: 10.668,00 

dotacja: 16.002,00) 

25 osób 

15 rodzin 

85214 § 3110 Zasiłek celowy Własne 20.641,00 20 rodzin 

85228 § 2010 Specjal. usługi 

opiek. dla osób 

zab. psych. 

Z dotacji: 127.298,00 8 osób 

 

85202 § 4330 Domy Pomocy 

Społecznej 

Własne: 102.283,55 4 osoby 

 

85213 § 2030 Ubezpiecz. Zdrow. 

Zasiłek stały 

Z dotacji: 5.950,76 12 osób 

 

85513 § 2010 Ubezpiecz. Zdrow. 

Świadcz. Rodz. 

Z dotacji: 613,80 1 osoba 

 

85502 § 2010 Świadczenia  

Rodzinne 

Z dotacji 779.181,51 215 dzieci 

 

85501 § 2060 Świadczenia  

Wychowawcze 

3.872.808,69 482 dzieci 

 

85508  § 4330 Piecza Własne 37.696,96 4 dzieci 



 
 

Zastępcza  

855 04  § 2030 Asystent 

Rodziny 

36.981,10 8 rodzin 

 

85219  § 2010 Wynagrodzenie za 

stanowienie opieki 

Z dotacji 5.400,00 1 osoba 

85219 

 

 

Utrzymanie 

GOPS 

372.441,81 

dotacja  -  37.344,98 

własne  - 335.096,83 

- 

RAZEM 

 

POMOC   

SPOŁECZNA 

             5.497.327,00 

        Dotacja 4.953,960 

          Własne 543.367 

 

- 

 

 

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 2021 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

• Budynki mieszkalne: 

Sternalice 43 – 1  lokal  

RAZEM:  - 95,38 m2  + 25,03 m2  - budynek gospodarczy 

Sternalice 25 - 1 lokal   

RAZEM:  - 28,65 m2   

Wichrów 84 -  8 lokali  

RAZEM:  - 333,19 m2   + 48,20 m2 - budynki gospodarcze 

Biskupice 95 - 3 lokale 



 
 

RAZEM:  - 126,72 m2    

Biskupice 96 - 3 lokale 

RAZEM:  - 137,50 m2   + 18 m2 - budynki gospodarcze 

Kościeliska 73 - 4 lokale 

RAZEM:  - 147,25 m2 

 

RAZEM: 

• budynki- 6 

• lokali- 20 

• łączna powierzchnia-  868,69 m2 

 

• Budynki niemieszkalne: 

Sternalice – Dom Nauczyciela nr 8 - 3 lokale 

RAZEM:  - 155,75 m2    +   24 m2   - garaże 

Sternalice – Przedszkole nr 81 - 1 lokal 

RAZEM:  - 51,10 m2      +   12m2  - garaż 

Sternalice – były Ośrodek Zdrowia nr 7 - 1 lokal 

RAZEM:  - 40,90 m2  

Wichrów 65 – bud. byłej szkoły - 1 lokal 

RAZEM:  - 74 m2          +    16 m2   - garaż 

Wolęcin 2   – 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:  - 107,70 m2     +   24 m2      - garaż 

Nowe Karmonki   – bud. byłej szkoły nr 37 - 3 lokale 

RAZEM:  - 264,80 m2     +  15 m2      - garaż 

 

RAZEM:  

• budynki – 8 

• lokali – 13 

• łączna powierzchnia- 895,19 m2 

Łącznie powierzchnia lokali mieszkalnych na terenie gminy w budynkach mieszkalnych 

i niemieszkalnych wynosiła na dzień 31.12.2021 roku-  1763,88 m2 

Łącznie powierzchnia lokali użytkowych i pozostałych budynków wyniosła 917,32 m2  

 

 



 
 

15. Wodociągi i kanalizacja 

Gmina Radłów jest prawie w całości zwodociągowana. Ujęcie wody znajduje się w 

Biskupicach (4 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 

73,89 km, obsługuje ona prawie wszystkie zabudowania, poza kilkoma przysiółkami z 

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

gospodarstwach domowych wynosi ok. 30 m3 na osobę w skali roku. 

 Odmienna sytuacja dotyczy sieci kanalizacyjnej - funkcjonuje ona tylko w 

miejscowości Sternalice, a jej długość to 1,6 km. Tam też zlokalizowana jest oczyszczalnia 

ścieków "Obra”: o przepustowości 200 m3 na dobę. Na pozostałym obszarze gminy mieszkańcy 

posiadają szamba (z których nieczystości trafiają do oczyszczalni w Sternalicach) bądź 

przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

Ilość przyłączy wody w Gminie Radłów ogółem:   927 szt. 

Nowe przyłącza:                   11 szt. 

Ilość sprzedanej wody:                       126 485 m3 

Ilość ścieków z kanalizacji:           12 297,4 m3 

Zbiorniki bezodpływowe:                 454 szt. 

Przydomowe oczyszczalnie:                 282 szt.  

 

Zestawienie zbiorników i przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Radłów na koniec 

2021 roku. 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

Zbiornik 

bezodpływowy 

Przydomowa 

oczyszczalnia 

BISKUPICE 52 20 

BISKUPSKIE DROGI 17 9 

KOLONIA BISKUPSKA 18 20 

KOŚCIELISKA 78 55 

RADŁÓW 95 48 

NOWE KARMONKI 51 31 

STARE KARMONKI 11 2 

WOLĘCIN 20 10 

LIGOTA OLESKA 39 39 

STERNALICE 13 7 



 
 

PSURÓW 10 7 

WICHRÓW 50 34 

SUMA 454 282 

 

 

16. 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. 

W 2021 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

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

 

- Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Biskupskiej ul. Tartakowa - inwestycja 

została zakończona w 2021 roku.  Gmina łącznie wydała na ten cel w 2021 roku kwotę 

263.694,17 zł, złożono wniosek o płatność do PROW 

- Modernizacja centrum rekreacyjno – sportowego w Nowych Karmonkach – 

wykonano dokumentację projektową 

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radłowie – wykonano dokumentację 

projektową 

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sternalicach nr 81 z 

siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach – wykonano dokumentację 

projektową  

• pozostałe zadania inwestycyjne:  

 

• Przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul. Kolorowa – w 2021 roku wykonano 

dokumentację projektową, w 2022 roku planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie; 



 
 

• Przebudowa drogi gminnej Radłów – Nowe Karmonki ul. Dąbrówki – w 2021 roku 

sporządzono dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie z 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; 

• Termomodernizacja budynku OSP Wichrów – wykonano dokumentację 

projektową; 

• Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sternalicach – w 2021 roku wykonano 

ekspertyzę budowlaną budynku oczyszczalni oraz stworzono koncepcję modernizacji 

gminnej oczyszczalni ścieków aby w roku 2022 była możliwość wykonania pełnej 

dokumentacji modernizacji w latach następnych oraz złożenia wniosku o 

dofinansowanie 

• Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów – Radłów od km 4+300 do km 5-

240 (940 mb) 

• Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupskie Drogi 

ok. 400 m   

 

 

 
 

 

 

• Przebudowa wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Sternalice 

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sternalice (koło Biblioteki)   

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wichrów 

 

• pozostałe projekty z udziałem środków zewnętrznych: 

 

- Ze względu na sytuację epidemiologiczna wywołaną COVID-19 Gmina Radłów dopiero w 

2021r. zaczęła realizować projekt pn.: „Mobilni mieszkańcy Gminy Radłów” przy wsparciu 

finansowym mikrograntu w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz e-integracji w 

makroregionie śląsko- opolskim” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Wsparcie finansowe 

przeznaczone jest na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych  dla 

mieszkańców naszej gminy. Dotacja dla Gminy Radłów wyniosła 120.000,00 zł 



 
 

Szkolenia odbyły się od 09.09.2021 do 17.12.2022r. Łącznie zrealizowano 22 spotkania na 

którym zostało przeszkolonych 268 uczestników w tym 207 kobiet i 61 mężczyzn. Szkolenia 

poprowadził Pan Marek Mendel, który jest zarazem Dyrektorem PSP w Kościeliskach.  

Spotkania odbywały się w Kościeliskach, Biskupicach i w Radłowie. Szkolenia były 

dopasowane do grupy wiekowej. Uczestnicy na szkoleniu zdobyli niezbędną wiedze o tym jak 

działa Internet, Excel, Word i wiele innych przydatnych aplikacji a także podnieśli swoje 

umiejętności.  Nie zabrakło także poczęstunku i miłej atmosfery. 

 



 
 

- Projekt „Akademia Przedszkolaka” realizują przedszkola , głównym celem jest rozwój 

dodatkowych form edukacyjnych. Projekt był realizowany w okresie od miesiąca  września 

2019 r. do czerwca 2021 roku. Ogólna wartość dofinansowania tego zadania wynosi  

342.730,62 zł,– środki wydano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zakup 

sprzętu i materiałów dydaktycznych oraz artykułów spożywczych dla przedszkolaków. 

W 2021r. W ramach Akademii Przedszkolaka dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie 

Gminy Radłów miały możliwość skorzystania z bezpłatnego wyjazdu do Muzeum Wsi 

Opolskiej w Bierkowicach, a także w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku oraz 

uczestniczyli w seansie w Kinie Bajka również w Kluczborku. Przedszkolaki zwiedzili 

pobliskie miasto Olesno a w nim zdobywali nowe umiejętności taneczne od bacznym okiem 

wspaniałego oleskiego tancerza. Placówki wzbogaciły się o nowe wyposażenie, sprzęt 

multimedialny, zabawki edukacyjne, materiały dydaktyczne i wiele innych akcesoriów, które 

zostaną trwałym śladem działań projektowych. Realizacja projektu sprawiała ogromną 

satysfakcją i prawdziwą przyjemnością najmłodszym jej uczestnikom.  Z udziału w projekcie 

skorzystało łącznie 224 dzieci. 

 
 

                          
 

 
 

                                        



 
 

- Lokalna Grupa Działania ,,Górna Prosna” jej siedziba znajduje się na terenie Gminy 

Radłów a dokładnie w Sternalicach. LGD powstała aby tworzyć sprzyjające warunki rozwoju 

gospodarczego obszaru oraz wpłynąć na poprawę jakości życia i aktywizację społeczności 

lokalnej. Celem jej jest zrównoważony rozwój obszaru sprzyjający ograniczeniu migracji 

mieszkańców z terenu LGD. Granica obszaru LGD przebiega po granicach administracyjnych 

gmin. Obejmuje przylegające do siebie 2 gminy wiejskie (Radłów i Rudniki) oraz 2 miejsko 

– wiejskie (Gorzów Śląski i Praszka). Obecnie Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” 

gromadzi przedstawicieli czterech sektorów: administracji publicznej, przedsiębiorców 

i rolników, organizacji pozarządowych  i mieszkańców z czterech gmin z powiatu oleskiego. 

To właśnie dzięki tej organizacji Gmina Radłów jak i działający na jej terenie przedsiębiorcy i 

organizacje pozarządowe mają możliwość stać się beneficjentami i uzyskać dofinansowanie z 

wybranego przez siebie naboru. Jest to możliwe poprzez dostarczenie uzupełnionego wniosku 

o przyznanie pomocy. Pracownicy Urzędu Gminy nieodpłatnie pomagają w stworzeniu takich 

wniosków organizacją pozarządowym. Są to dofinansowania przede wszystkim z rozwoju 

wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej 

i kulturalnej oraz miejsc spotkań. Jak i również wsparcie rozwoju kapitału społecznego 

– Liczba doposażonych organizacji i grup. A także Rozwój drobnej przedsiębiorczości – liczba 

nowych podmiotów gospodarczych, której beneficjentami mogą być osoby chcące założyć 

działalność gospodarczą. Na przestrzeni lat zarówno Gmina jak i organizacje pozarządowe 

działające na terenie naszej gminy stały się beneficjentami i uzyskali dofinansowania na 

różnego rodzaju przedsięwzięcia. W 2021 roku nie uzyskaliśmy jednak żadnego 

dofinansowania z PROW realizowanego przez Lokalną Grupę Działania ,,Górna Prosna”. 

 

Kończy się okres oprogramowania natomiast Gmina jak i  jednostki organizacyjne w dalszym 

ciągu zamierzają współpracować z Lokalną Grupą Działania.  

   

                                     



 
 

-Projekt Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup 

sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw 

Gospodarki Rolnej (zwanych dalej PPGR). Głównym celem programu jest wyeliminowanie 

ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie 

pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną. Gmina Radłów również przystąpiła do 

projektu. Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz 

szkół średnich, którzy: 

➢ zamieszkują w  miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane 

Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej 

➢ są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, 

pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym 

państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości 

objętej PPGR; 

➢ nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 

2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze 

środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub 

dofinansowania zakupu tych rzeczy (np. w ramach zdalnej Szkoły). 

Aby wziąć udział w projekcie rodzic lub opiekun prawny dziecka musiał dostarczyć 

niezbędne dokumenty, które były załączone na stronie www.radlow.pl do dnia 27.10.2021. 

Chętnych nie brakowało w Urzędzie Gminy Radłów zostało złożonych 79 wniosków. 

Rozstrzygnięcie konkursu, jego koordynacje i rozliczenie nastąpi w roku 2022.  

 

- Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych  POLSKI ŁAD – 

Gmina Radłów zyskała dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 z przeznaczeniem na 

modernizację sal wiejskich w Radłowie i Nowych Karmonkach. 

 

- Samorząd Województwa Opolskiego podjął się realizacji kolejnego projektu, wspierającego 

szkolnictwo i edukację pod nazwą: „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!” 

Dzięki staraniom Zarządu Województwa Opolskiego na czele z Marszałkiem Województwa 

Panem Andrzejem Bułą pozyskano dodatkowe środki z Funduszy Europejskich na zakup 

laptopów dla nauczycieli szkół podstawowych. Dnia 19 marca 2021 r. dyrektorzy szkół w 

Radłowie, Kościeliskach i Sternalicach odebrali laptopy dla swoich nauczycieli. Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Radłowie otrzymała 12 laptopów, Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Sternalicach 11, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach również 11 laptopów. Laptopy 

zostaną użyczone nauczycielom na czas trwania pandemii, w celu wsparcia edukacji zdalnego. 

 

http://www.radlow.pl/


 
 

    

 

17. Sprawy oświatowe 

 

I. Placówki oświatowe na terenie Gminy Radłów 

Na terenie gminy Radłów w roku 2021 funkcjonowały dwa publiczne przedszkola z oddziałami 

zamiejscowymi oraz trzy publiczne szkoły podstawowe. 

1. Wykaz przedszkoli 

Spośród dziewięciu sołectw w Gminie Radłów w sześciu z nich prowadzone są przedszkola 

publiczne. Są to: 

1) Publiczne Przedszkole w Kościeliskach: 

a) Oddział Zamiejscowy w Radłowie, 

b) Oddział Zamiejscowy w Karmonkach Nowych. 

2) Publiczne Przedszkole w Sternalicach: 

a) Oddział Zamiejscowy w Wichrowie, 

b) Oddział Zamiejscowy w Ligocie Oleskiej. 

2. Wykaz szkół podstawowych 

Gmina Radłów jest organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych. W dwóch z nich w 

analizowanym roku funkcjonowały oddziały klasowe od I do VI. Są to:  

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach, 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach. 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie, która powstała z przekształcenia Publicznego 

Gimnazjum, zrekrutowała uczniów klas programowo najniższych oraz najwyższych w celu 

uzupełnienia swojej struktury organizacyjnej po przeprowadzonej reformie oświaty. W 

następujących latach szkolnych uczniami szkoły byli: 



 
 

1) w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy I oraz po dwa oddziały klas VII i VIII,  

2) w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy I i II oraz po dwa oddziały klas VII i VIII. 

Organizacja pracy każdej placówki oświatowej oparta była o arkusz organizacyjny 

opracowywany przez dyrektora danej szkoły/przedszkola, zatwierdzany przez Wójta Gminy 

Radłów, po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty. 

 

II. Dane statystyczne 

 

1. Dane liczbowe dotyczące dzieci w wieku przedszkolnym 

Do przedszkoli na terenie Gminy Radłów w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 152 dzieci 

tj.: 

1) do Publicznego Przedszkola w Kościeliskach 87 dzieci, 

2) do Publicznego Przedszkola w Sternalicach 65 dzieci, w tym jedno odroczone od 

obowiązku szkolnego ze względu na niedojrzałość szkolną. 

Poniższa tebela przedstawia liczbę dzieci z podziałem na wiek. 

Lp Nazwa szkoły Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach Liczba 
dzieci ogółem 

2,5-
latki 

3-

latki 

4-
latki 

5-
latki 

6-
latki 

Odro-
czone 

   

1. PP w Kościeliska  5 10     15  
 
87 

2. PP w Kościeliskach    14 10 1  25 

3. OZ w Radłowie   9 8 8   25 

4. OZ w Karmonkach N.  7 5 6 4   22 

5. PP w Sternalicach 1 5 5 5 8   24  
65 6. OZ w Ligocie  7 5 6 6   24 

7. OZ w Wichrowie  3 7 4 3   17 

 RAZEM 1 27 41 43 39 1  152 152 

 

2. Dane liczbowe dotyczące uczniów szkół 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów 

uczęszczało 284 uczniów tj.: 

1) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie 103 uczniów, w tym: 73 uczniów klas 

VII i VIII oraz 30 uczniów I i II klasy, 

2) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach 91 uczniów, 

3) do Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach 90 uczniów. 

Poniżej liczba uczniów w poszczególnych klasach. 

Lp. Nazwa szkoły Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach 

Kl. 
I 

Kl. 
II 

Kl. 
III 

Kl. 
IV 

Kl. 
V 

Kl. 
VI 

Kl. VII Kl. 
VIII 

 

1. PSP w Radłowie 14 16     24 + 
21 

14 + 14 103 

2. PSP w 
Kościeliskach 

9 13 20 13 8 27   90 

3. PSP w Sternalicach 10 8 20 23 9 21   91 

 



 
 

W analizowanym roku szkolnym odnotowano spadek liczby uczniów w szkołach 

podstawowych w Sternalicach i Kościeliskach, a wzrost liczby dzieci w Radłowie w związku 

z przyjęciem kolejnego rocznika. Poniższy wykres obrazuje liczbę uczniów podstawówek w 

latach 2017-2021. 

 

 

III. Struktura zatrudnienia pracowników oświaty 

 

1. Kadra nauczycielska 

W roku 2021 w szkołach i przedszkolach zatrudnionych było 73 nauczycieli. Szkołami 

zarządzali: 

1) Publiczną Szkołą Podstawową w Radłowie – Dyrektor Leszek Bartela, 

2) Publiczną Szkołą Podstawową w Sternalicach – Dyrektor Marian Pęcherz, 

3) Publiczną Szkołą Podstawową Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach – Dyrektor Marek 

Mendel. 

Przedszkolami zarządzali: 

1) Publicznym Przedszkolem w Kościeliskach – Dyrektor Teresa Siwik, 

2) Publicznym Przedszkolem w Sternalicach – pełniąca obowiązki Dyrektora Marzanna 

Kmita-Zagrodnik. 

 

W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, 

ich wiedza, zrozumienie współczesnych potrzeb ale i problemów, z którymi borykają się 

uczniowie. Istotny w całym procesie zawodowym nauczyciela jest element 

samokształcenia. Dobór kadry pedagogicznej do właściwej realizacji procesu 

dydaktycznego należy do kompetencji dyrektora placówki. We wszystkich placówkach 

oświatowych pracują nauczyciele zatrudnieni zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin 

zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolach i szkołach. W roku szkolnym 

2020/2021 w szkołach i przedszkolach zatrudnionych było łącznie 73 nauczycieli.  
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Poniższa tabela przedstawia etaty nauczycielskie w poszczególnych placówkach: 

Lp. Nazwa placówki Liczba 
nauczycieli 

ogółem 

w tym niepełno- 
zatrudnionych 

w tym uzupełniających etat 

1. PSP Radłów 19 9 4  

2. PSP Sternalice 17 6  

3. PSP Kościeliska 14 4  

4. PP Kościeliska 12 8  

5. PP Sternalice 11 8  

 Razem 73 35  

 

Karta Nauczyciela nakłada na samorządy obowiązek zabezpieczenia finansowego na 

doskonalenie zawodowe z planowanego funduszu płac na wynagrodzenia nauczycieli. 

Nauczyciele doskonalili posiadane umiejętności, aktualizowali umiejętności wcześniej zdobyte 

i uzyskiwali nowe. Ważnym elementem tego procesu było zdobywanie umiejętności z zakresu 

nauczania zdalnego oraz poszerzenie wiedzy z zakresu IT. Nauczyciele chętnie brali udział w  

szkoleniach online (warsztaty, seminaria, webinaria), a szkoły współpracowały w związku tym 

z: PODN Kluczbork, RZPWE Opole, Wydawnictwami oraz uczestniczyli w Programie Niwki 

2021. Nauczyciele pracujący w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Radłów, doskonalili się także w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu 

zawodowego. W roku szkolnym 2020/2021 awans na stopień nauczyciela kontraktowego 

uzyskało 3 nauczyciel. Poniżej kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego. 

 

 

2. Pracownicy niepedagogiczni 

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkół i przedszkoli w gminnych jednostkach 

zatrudnieni byli pracownicy obsługi. Kolejna tabela przedstawia liczbę etatów 

pracowników obsługi w placówkach oświatowych Gminy Radłów. 

9%
11%

9%

71%

Stopnie awansu zawodowego

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Lp. Nazwa placówki Etaty pracowników obsługi 

1. PSP Radłów 4 

2. PSP Sternalice 4 

3. PSP Kościeliska 3 

4. PP Kościeliska 4,5 



 
 

 

 

Na potrzeby placówek oświatowych funkcjonowało w Urzędzie Gminy Radłów -Biuro Usług 

Wspólnych. Biuro obsługuje wszystkie placówki oświatowe Gminy Radłów, zatrudniając na 

wszystkich stanowiskach łącznie 4 pracowników. 

 

IV. Baza lokalowa 

Samorządowe przedszkola i ich oddziały zamiejscowe mają swoje siedziby w 6 budynkach. 

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę zlokalizowane są w 3 budynkach. Właścicielem 

budynków jest Gmina Radłów. Placówki oświatowe Gminy Radłów dysponują obiektami wraz 

z wyposażeniem, służącymi prowadzeniu działalności edukacyjnej, wychowawczej i 

opiekuńczej. Wszystkie placówki zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt 

komputerowy i multimedialny, mają świetlice, gabinety pielęgniarki, biblioteki, sale 

gimnastyczne, place zabaw lub/i boiska. Na bieżąco przeprowadzane są remonty oraz prace 

konserwatorskie. 

V. Jakość pracy placówek oświatowych 

 

1. Edukacja, opieka i wychowanie w publicznych przedszkolach 

 

Przedszkola publiczne realizują programy uwzględniające podstawę programową 

wychowania przedszkolnego, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 

nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie 

kwalifikacje oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej 

dostępności.Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w 

przypadku wolnych miejsc dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego realizują dzieci 6-letnie. W prowadzonych przez Gminę 

Radłów przedszkolach publicznych można zapewnić wychowanie przedszkolne dla 190 dzieci. 

Nasze gminne przedszkola są miejscem nauki, wychowania i zapewnienia opieki. Wszystkie 

przedszkola mają zaplecza kuchenne i wydają herbatkę. W PP Kościeliska działa kuchnia, która 

zapewnia wyżywienie dla 40 dzieci, a w OZ w Radłowie dowożony jest catering. We 

wszystkich oddziałach naszych przedszkoli prowadzone były zajęcia z języka mniejszości 

narodowej (j. niemieckiego) w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Prowadzone były także zajęcia 

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

tygodniowo. Przedszkola zapewniały również organizację zajęć religii. Dla dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną prowadzone były zajęcia specjalistyczne. Dzieci z opiniamii 

Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagowicznej korzystały z pomocy specjalistów: tj. 

logopedów, oligofrenopedagogów i terapeutów pedagogicznych. Przedszkola realizowały 

także projekt unijny pod nazwą Akademia Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego dot. wsparcia edukacji przedszkolnej. W ramach 

projektu we wszystkich przedszkolach prowadzone były zajęcia dodatkowe tj. zajęcia 

rytmiczno-taneczne, zajęcia sportowe, zajęcia teatralne oraz zajęcia techniczne/doświadczalne. 

Dzięki udziałowi w projekcie zostały wydłużone godziny pracy oddziału w Kościeliskach o 2,5 

godziny (tj. z 6,5 h do 9 h). Realizowana była także dodatkowa oferta pomocy specjalistycznej, 

5. PP Sternalice 3 

 Razem 18,5 



 
 

umożliwiająca organizację zajęć wyrównawczych, w celu niwelowania stwierdzonych 

deficytów rozwojowych .Przedszkola organizowały różnorakie imprezy i akademie takie jak 

m.in  Dzień Przedszkolaka, Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Ziemi, Dzień Pluszowego 

Misia, Andrzejki, Święto jabłka, Dzień Drzewa, Mikołajki, spotkanie wigilijne, Bal 

przebierańców, Walentynki, dzień Książki, Dzień Dziecka oraz występy artystyczne dla 

lokalnej społeczności z okazji Dnia Babci i Dziadka, dnia Matki, Dnia Ojca, Dożynek. Dzieci 

miały możliwość poznania ciekawych osób np. pielęgniarki, lekarz, strażak, bibliotekarz 

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

bezpieczeństwa najmłodszych. Przedszkolacy brali także udział akcja takich jak: Szkoła do 

Hymnu, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury, 

Czyste powietrze wokół nas, Wiem czuję rozumiem, Dzień trzeźwości, Wychowanie do 

wartości, Zdrowo jem więc wiem, Chociaż mało mamy lat, poznajemy świat. Organizowane 

były wycieczki krajoznawcze po okolicy i wyjazdy do Muzeum Wsi Opolskiej w 

Bierkowicach. Wdrażano w ramach realizacji podstawy programowej nawyki zdrowego 

żywienia oraz prowadzono szereg akcji takich jak np. sprzątanie świata, zbierania nakrętek, 

zbiórka bloczków herbaty Lipton, zbiórka środków chemicznych dla Domu Dziecka w 

Sowczycach i Chorzowie.  

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego wszystkie 

oddziały przedszkolne na terenie Gminy Radłów działały w reżimie sanitarnym. Pracownicy 

placówek przestrzegali wszystkich procedur bezpieczeństwa. W czasie zdalnego nauczania tj. 

w okresie od 29.03.2021 do 02.05.2021 nauczyciele nawiązali współpracę online poprzez 

WhatsApp z rodzicami swoich podopiecznych, w ramach której przygotowywano 

i przekazywano rodzicom materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi w domu. Dyrektorzy 

przedszkoli, w celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych opracowali na czas 

pandemii plany pracy w ujęciu tygodniowym. Informacje przesyłane do rodziców zawierały 

szczegółowy opis codziennie realizowanych zabaw oraz wykorzystywanych środków 

dydaktycznych.  

 

2. Organizacja edukacji w publicznych szkołach podstawowych 

 

Szkoły wykorzystują różnorodne metody i formy pracy, kształtują wiedzę i umiejętności 

wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, jak również prowadzą działania 

pozaprogramowe, profilaktyczne i uspołeczniające. 

We wszystkich szkołach oprócz realizowanych zajęć wynikających z ramowych planów 

nauczania zapewniona była nauka języka mniejszości narodowe – j. niemieckiego (3 godziny 

tygodniowo w kl. I-VI w PSP Kościeliska i PSP Sternalice oraz w I i II kl. PSP Radłów) oraz 

nauka własnej historii i kultury (1 godzina tygodniowo – w kl. V i VI w PSP Kościeliska i PSP 

Sternalice). Dodatkowo dla uczniów kl. VII i VIII stworzono możliwość udziału w projekt 

Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce pod nazwa „Deutsch 

AG”, którego celem jest wsparcie samorządów w utrzymaniu nauczania j. niemieckiego w 

szkołach podstawowych. W ramach projektu zapewnione zostało pokrycie kosztów dwóch 

dodatkowych lekcji j. niemieckiego tygodniowo w kl. VII i VIII. Projekt służy przygotowaniu 

do egzaminu z j. niemieckiego. Dla uczniów wykazujących trudności w nauce organizowane 

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



 
 

proponowano uczniom koła zainteresowań. Były to dodatkowe godziny lekcyjne nie 

wynikające z ramowych planów nauczania a przyznane przez organ prowadzący w celu 

podnoszenia jakości edukacji oraz pomocy słabszym uczniom w ramach wyrównywania szans 

oraz efektywności kształcenia. 

W związku z sytuacja epidemiologiczną czasowo zostało ograniczone funkcjonowanie 

placówek szkolnych naszej gminy.  Od dnia 9 listopada 2020 r. do 2 maja 2021 r. zajęcia 

szkolne były realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podczas 

nauki zdalnej wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych 

(każdy nauczyciel był  dostępny w czasie danej lekcji z daną klasą on-line np. pytania w e-

dzienniku i inne komunikatory). Uczniowie oraz rodzice zostali poinformowani o zasadach 

realizacji zdalnego nauczania. Komunikacja z nauczycielami, wychowawcami, uczniami i 

rodzicami odbywała się za pomocą e-dziennika, poprzez pocztę elektroniczną, a w przypadku 

trudności z dostępem do Internetu, za pomocą kontaktu telefonicznego. Spotkania on-line 

odbywały się również na   platformach edukacyjnych lub utworzonych grupach wybranych 

komunikatorów dostępnych dla Ucznia i Nauczyciela  / ZOOM, TEAMS/. Powrót uczniów do 

nauczania stacjonarnego odbył się w surowym reżimie sanitarnym. 

          W roku 2020/2021 działalności szkół w zdecydowanej większości roku szkolnego 

przypadała głównie na okres zdalnego nauczania. Uczestnictwo w życiu społecznym i kontakty 

z rówieśnikami sprzyjają zdrowemu rozwojowi, chronią przed:  stresem emocjonalnym, 

osłabieniem funkcji poznawczych, nadmierną masą ciała (regularna aktywność fizyczna, 

nieprzejadanie się). Stąd też stosując się do wymogów reżimu sanitarnego uczniów naszych 

szkół motywowani byli do udziału w różnych akcjach, projektach i programach 

profilaktycznych. 

 

EGAZAMIN ZEWNĘTRZNY 

Ważnym egzaminem kończącym II etap edukacji, który odbył się w roku szkolnym 

2020/2021 był egzamin ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, 

co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin 

ósmoklasisty ma na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej przez uczniów w czasie ośmioletniej 

nauki w szkole podstawowej.  W szkole za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego – dyrektor szkoły.  . 

 

 

 

 Procent uzyskanych punktów 

Język 
polski 

matematyka j. niemiecki j. angielski 

PSP RADŁÓW 55 37 43 85 

POWIAT 57 43 51 60 

WOJEWÓDZTWO 68 45 60 66 

STANIN 4 4 5 8 



 
 

3. Projekty i programy, których beneficjentem było JST 

 

▪ Projekt unijny Akademia Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego dot. Wsparcia edukacji przedszkolnej 

- Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

poprzez rozszerzenie oferty przedszkoli o zajęcia dodatkowe, doskonalenie nauczycieli, 

wydłużenie godzin pracy PP Kościeliska, dostosowanie i doposażenie istniejącej 

infrastruktury, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnością oraz realizację dodatkowej oferty zajęć 

specjalistycznych umożliwiających wyrównywanie stwierdzonych deficytów. Wsparcie 

finansowe środkami pieniężnymi przyznanymi z RPO na realizację projektu wynosi 

403.212,50 zł. Wkład własny Gminy Radłów stanowiący 15 % wartości projektu 

zostanie wniesiony w postaci kosztów udostępnienia pomieszczeń  na dodatkowe 

godziny otwarcia przedszkoli oraz kosztów pośrednich. 

▪ Program Szkolny Klub Sportowy organizowany przez Szkolny Związek 
Sportowy „Opolskie” - szkoły podstawowe  kontynuowały program SKS, którego 
ideą jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży 2 razy w tygodniu po 60 minut w grupach 15 -20 osobowych. Koszt 
prowadzenia wszystkich zajęć poniosło Ministerstwo Sportu i Turystyki, a Gmina była 
jednostką współfinansującą. 

▪ „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!” - dzięki staraniom 
Zarządu Województwa Opolskiego na czele z Marszałkiem Województwa pozyskano 
dodatkowe środki z Funduszy Europejskich na zakup laptopów dla nauczycieli szkół 
podstawowych. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie otrzymała 12 laptopów, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach 11, Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Kościeliskach również 11 laptopów. Laptopy zostały użyczone nauczycielom na czas 
trwania pandemii, w celu wsparcia edukacji zdalnej. 

4. Dowóz  

Dowozami w roku szkolnym 2020/2021 objętych był 200 dzieci z terenu gminy. Sześcioro 

uczniów było dowożonych Mikrobusem Gminy do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce. 

Gmina finansowała także dowóz uczniów poza jej teren tj. dwóch uczniów do ośrodków z 

internatem. Poniżej tabela przedstawiająca liczbę uczniów dowożonych na koszt gminy. 

Lp. Nazwa Liczba 

dowożonych 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie 74 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach 51 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach 55 

4. Publiczne Przedszkole w Kościeliskach 12 

5. Zespół Placówek Specjalnych w Praszce 6 

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uszycach 1 

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku 1 

 

5. Pomoc uczniom 

Gmina udziela również pomocy materialnej dzieciom z terenu gminy. Są to: 

a) Stypendia szkolne (pomoc materialna o charakterze socjalnym) - stypendium 

socjalne  przyznano w wysokości 36.455,91 zł 

b) Stypendia za wyniki w nauce - na stypendia za wyniki w nauce wydano kwotę 12.700 

zł.  



 
 

c) Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- zakupiono z dotacji celowej 

podręczniki na kwotę 30.344,78 zł. 

 

18. 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). Dzielnicowy pełni dyżur w Urzędzie 

Gminy Radłów w czwartki.  

 Na terenie gminy działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do KSRG należą 

2 jednostki:  

• Ochotnicza Straż Pożarna Radłów  

• Ochotnicza Straż Pożarna Kościeliska 

 

Wydatki majątkowe w 2021 roku m.in. obejmowały:  

- Termomodernizacja budynku OSP Wichrów – dokumentacja projektowa 

- Wymiana pokrycia dachowego oraz termomodernizacja budynku OSP Wolęcin 

- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kościeliska – inwestycja nie 

została zrealizowana z powodu braku dofinansowania 

- Dotacja dla OSP Radłów na zakup wyposażenia jednostki 

- Wymiana kotła CO wraz z instalacją CO w budynku OSP Biskupice 

OSP Radłów korzysta także z dofinansowań zewnętrznych, pisząc projekty w ramach 

otwartych konkursów ofert UMWO oraz innych funduszy dla straży (WFOŚiGW czy Fundusz 

Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników). Bieżące utrzymanie jednostek jest 

realizowane sukcesywnie w ramach ujawnionych potrzeb poszczególnych jednostek. 

 

Niezmiennie od kilkudziesięciu lat funkcje Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Radłowie pełnił Pan Stefan Włoka. W 2021 podczas IV Zjazd Oddziału Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Radłowie wybrano 

nowego Komendanta Gminnego, którym został Pan Michał Sekuła.  

 

 



 
 

19. Biblioteka i Gminny Ośrodek Kultury 

Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do 

Rejestru Instytucji Kultury. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem sprawuje Wójt Gminy, 

a nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. 

Na czele biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na 

zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. 

 

 Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Gminna 

Biblioteka Publiczna w Radłowie służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując 

czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-oświatową. Obejmuje swą 

działalnością obszar gminy Radłów. Sieć biblioteczną tworzy Gminna Biblioteka Publiczna w 

Radłowie oraz  Filie Biblioteczne w Biskupicach, Kościeliskach i Sternalicach. 

 

 Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Radłowie 

zatrudnionych było 4 osoby. Mimo COVID-19 odbyło się kilka warsztatów i spektakli z 

zachowaniem reżimu sanitarnego. Zarówno uczniowie jak i przedszkolaki z Gminy Radłów 

uczestniczyli w spektaklach edukacyjnych, warsztatach papierniczych i warsztatach 

scrapbookingu. Zorganizowane były również lekcje biblioteczne gdzie uczniowie mogli 

podzielić się wiedzą na temat książek. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Radłowie odbywają 

się także spotkania dotyczące historii lokalnej, na której uczestnicy są pasjonatami, 

którzy posiadają wiedzę na temat historii swoich wiosek i chętnie się nią dzielą. 

  

Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie prowadzi pani dyrektor Renata Gnot. GOK prowadzi 

otwarte zajęcia, warsztaty, spotkania, konkursy przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

zamieszkałych na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie działalności 

amatorskiego ruchu artystycznego. 

Gminny Ośrodek Kultury w roku 2021 zorganizował i zrealizował wiele różnego rodzaju 

spotkań, imprez. Dzięki GOK dzieci i pozostali mieszańcy Gminy Radłów mogli brać u dział 

w m.in. Dożynkach Gminnych organizowanych w miejscowości Nowe Karmonki, Festynie w 

Radłowie. Dzieci mogły wykazać swoje umiejętności sportowe, wokalne na koncercie 

organizowanym z okazji Dnia Matki, biorąc udział także i w Bajkowym Lesie czy 

zorganizowanym przez GOK  w czasie wakacji przystanku Happy Bus. 

Nie sposób nie wspomnieć o spektakularnej akcji GOK dla naszych najmłodszych 

mieszkańców – o orszaku Św. Mikołaja, który już od 2 lat cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem mieszkańców Gminy Radłów. Mikołaj odwiedza i obdarowuje dzieci w całej 

naszej Gminie. Mikołaj który jedzie kabrioletem wraz z aniołkami i elfami na motocyklach  

tworzą niezapomniane wspomnienia na wiele lat.  

 

         



 
 

 

          

 

Na podstawie Uchwały 198/XXVI/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 30 listopada 2021 roku 

planuje się,  aby Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie i Gminna Biblioteka Publiczna stały się 

jedną nową instytucją kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa. Poprzez 

połączenie tych organizacji w jedną stworzymy dużą możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na rozwój tejże nowopowstającej instytucji kultury. Również prowadzenie 

obsługi finansowo-księgowej, kadrowej, zapewnienie oprogramowania, spełnienie wymogów 

rejestracyjnych ZUS, GUS oraz sprawozdawczych zawęzi się tylko do jednej jednostki co 

wpłynie pozytywnie na zapewnienie prawidłowej realizacji tych obowiązków oraz obniży 

związane z tym koszty. 

 

Gminna Orkiestra Dęta w Radłowie również nie zwalniała tempa. Kiedy obostrzenia związane 

z COVID-19 tylko na to pozwalały Orkiestra wracała do prób. Niezmiennie od  10 lat 

współpracuje z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim 

pozyskując środki na rozwój zespołu jak i bierze udział w uroczystościach, spotkaniach, 

koncertach organizowanych przez TSKN w Opolu. Również i w 2021 roku brali udział m.in. 

w Festynie organizowanym w Radłowie gdzie zapewnili słuchaczom oprawę muzyczna. 

Ponadto Gminna Orkiestra Dęta za pośrednictwem i przy pomocy Zarządu Gminnego TSKN 

w Radłowie corocznie pozyskuje środki zewnętrzne na doposażenie i rozwój bazy 

instrumentalnej zespołu. Do 2021 roku łącznie pozyskano już ponad 65 tyś. zł.  

 



 
 

                                

Mieszkańcy Gminy Radłów są bardzo aktywni i angażują się w różnego rodzaju akcje, imprezy. 

W tym miejscu warto również wspomnieć o akcji ,,Rowerem do pracy’’, której w roku 2021 

podjęli się pracownicy Urzędu Gminy Radłów.  Wymówek, aby wygodnie wsiąść do 

samochodu i dojechać do pracy jest mnóstwo jednak nie tym razem…Z okazji rozpoczęcia lata 

pracownicy Urzędu przyjechali do pracy rowerami. Miejmy nadzieje, że rowerowy zapał 

zostanie z nami na dłużej.  

                                

 
 

20. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 
 

W myśl art.3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 699), 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.271.11.2021 z dnia 

21.12.2021 r. na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radłów. Umowa ta została 

zawarta na okres 1 roku tj. od 1 styczna 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

Na terenie gminy Radłów jest położonych 12 miejscowości (w tym 9 sołectw). Na dzień 31 

grudnia 2021 r. objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi było 985 

gospodarstw domowych, co stanowiło 3 271 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 31.12.2021 r. 2 747 mieszkańców gromadziło 

i oddawało odpady w sposób selektywny kompostując swoje odpady w przydomowych 

kompostownikach, zaś 524 osoby gromadziły bioodpadów w brązowych pojemnikach i 

oddawały je firmie odbierającej odpady. 

L.p. Miejscowość Liczba mieszkańców  Liczba 

gospodarstw 

domowych 

Odpady biodegradowalne 

kompostowane w 

przydomowych 

kompostownikach (liczba 

osób/ gospodarstw 

domowych) 

Odpady biodegradowalne nie są 

kompostowane w przydomowych 

kompostownikach (liczba osób/ 

gospodarstw domowych 

1. Biskupice 274 93 208/65 66/28 

2. Biskupskie 

Drogi 

84 25 83/24 1/1 

3. Kolonia 

Biskupska 

135 40 135/40 0/0 

4. Kościeliska 539 167 439/133 100/34 

5. Ligota 

Oleska 

316 81 296/73 20/8 

6. Nowe 

Karmonki 

324 90 322/89 2/1 

7. Psurów 42 18 42/18 0/0 

8. Radłów 515 151 414/116 101/35 



 
 

 

 

W roku 2021 z terenu Gminy Radłów zostało odebrane: 

✓ 637,32  ton odpadów o kodzie 20 03 01 - zmieszanych odpadów komunalnych, 

✓ 94,24  ton odpadów o kodzie 15 01 06 – zmieszanych odpadów opakowaniowych 

(plastik), 

✓ 102,96  ton odpadów o kodzie 15 01 07 – szkła, 

✓ 77,64  ton odpadów o kodzie 20 02 01 i 20 01 08  - bioodpadów, 

✓ 32,52  ton odpadów o kodzie 20 03 07 – odpadów wielkogabarytowych, 

✓ 10,58 ton odpadów o kodzie 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury. 

 

Miesięczne zobowiązania wobec firmy REMONDIS OPOLE SP. Z O.O.                                                 

AL. PRZYJAŹNI 9 45-573 OPOLE za odbieranie, odzyskiwanie, recykling i unieszkodliwianie 

odpadów komunalnych. 

MIESIĄC KWOTA BRUTTO 

STYCZEŃ 49 146,61 

LUTY 47 072,97 

MARZEC 60 056,40 

KWIECIEŃ 136 080,45 

MAJ 66 177,76 

CZERWIEC 64 328,64 

LIPIEC 54 591,93 

SIERPIEŃ 56 740,93 

WRZESIEŃ 59 679,42 

PAŹDZIERNIK 58 377,84 

LISTOPAD 51 270,58 

GRUDZIEŃ 51 332,83 

RAZEM:                       754 856,36 

 

9. Stare 

Karmonki 

67 27 33/9 34/18 

10. Sternalice 549 177 360/99 189/78 

11. Wichrów 325 88 314/85 11/3 

12. Wolęcin 101 28 101/28 0/0 

 RAZEM 3 271 985 2 747/779 524/206 



 
 

• Program Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków 

 

W styczniu 2019 roku ruszył program dotacyjny Gminy Radłów, wprowadzony Uchwałą Nr 

235/XXXVIII/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 roku.  

Było kontynuowany w 2021 roku i cieszył się sporym zainteresowaniem.  

Mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Jednorazowo można się ubiegać o dotację w wysokości 5 500,00 zł. Program ten 

cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej Gminy. Poniżej 

przedstawiamy tabelaryczne zestawienie zawartych umów i uruchomionych przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Gmina Radłów zawarła z wnioskodawcami 30 umów w 2021r. ( w 2020- 

26 umów).  

 

                                  Wykaz oczyszczalni przydomowych finansowanych 

 z dotacją Gminy Radłów w roku 2021 rok 

 
Lp
. 

Adres nieruchomości 
 której dotyczy dotacja 

 
Numer 

wniosku 

 
Data  

Umowy i nr umowy 

 
Wnioskowana 
kwota dotacji 

Całkowity 
koszt 

kwalifikowany 

1 Biskupice 
 

         1/2021 22.02.2021 
IZPŚ.3032.1.2021 

5 500,00 11 000,00 

2 Radłów 
 

2/2021 02.04.2021 
IZPŚ.3032.4.2021 

5 500,00 12 500,00 

3 Wolęcin  
 

3/2021 02.04.2021 
IZPŚ.3032.5.2021 

5 500,00 12 500,00 

4 Kościeliska 4/2021 25.02.2021 
IZPŚ.3032.2.2021 

5 500,00 11 000,00 

5 Radłów 5/2021 07.04.2021 
IZPŚ.3032.7.2021 

5 500,00 15 000,00 

6 Biskupice 6/2021 07.04.2021 
IZPŚ.3032.6.2021 

5 500,00 13 200,00 

7 Radłów 7/2021 30.04.2021 
IZPŚ.3032.11.2021 

5 500,00 12 500,00 

8 Wichrów 
 

8/2021 20.04.2021 
IZPŚ.3032.9.2021 

5 500,00 13 000,00 

9 Radłów 9/2021 08.04.2021 
IZPŚ.3032.8.2021 

5 500,00 11 100,01 

10 Biskupice 
 

10/2021 05.05.2021 
IZPŚ.3032.12.2021 

5 500,00 15 908,82 

11 Nowe Karmonki 11/2021 23.03.2021 
IZPŚ.3032.3.2021 

5 500,00 12 490,00 

12 Kościeliska  
 

12/2021 14.05.2021 
IZPŚ.3032.14.2021 

5 500,00 14 000,00 

13  Kościeliska 13/2021 14.05.2021 
IZPŚ.3032.13.2021 

5 500,00 10 543,99 

14 Ligota Oleska  
 

14/2021 Rezygnacja umowa  
nie została zawarta 

- - 

15 Wichrów 15/2021 
 

08.07.2021 
IZPŚ.3032.18.2021 

5 500,00 13 200,00 

16 Ligota Oleska 16/2021 21.04.2021 
IZPŚ.3032.10.2021 

5 500,00 11 486,96 

17 Kościeliska 17/2021 02.06.2021 
IZPŚ.3032.15.2021 

5 500,00 13 500,00 

18 Wichrów 
 

18/2021 05.07.2021 
IZPŚ.3032.17.2021 

5 500,00 13 990,00 

19 Ligota Oleska 19/2021 16.07.2021 
IZPŚ.3032.20.2021 

5 500,00 13 000,00 

20 Kościeliska  20/2021 02.07.2021 
IZPŚ.3032.16.2021 

5 500,00 13 000,00 

21 Wichrów 21/2021 21.07.2021 
IZPŚ.3032.22.2021 

5 500,00 12 500,00 



 
 

22 Stare Karmonki  
 

22/2021 09.07.2021 
IZPŚ.3032.19.2021 

5 500,00 13 800,00 

23 Ligota Oleska 
 

23/2021 19.07.2021 
IZPŚ.3032.21.2021 

5 500,00 13 500,00 

24 Kościeliska  
 

24/2021 22.07.2021 
IZPŚ.3032.23.2021 

5 500,00 13 000,00 

25 Radłów  
 

25/2021 23.07.2021 
IZPŚ.3032.24.2021 

5 500,00 20 150,00 

26 Radłów 26/2021 01.09.2021 
IZPŚ.3032.28.2021 

5 500,00               12 000,00 

27 Biskupice  27/2021 06.08.2021 
IZPŚ.3032.25.2021 

5 500,00 12 000,01 

28 Wichrów 
 

28/2021 24.09.2021 
IZPŚ.3032.29.2021 

5 500,00 12 000,00 

29 Radłów 29/2021 20.08.2021 
IZPŚ.3032.26.2021  

5 500,00 11 181,65 

30 Ligota Oleska 30/2021 24.08.2021 
IZPŚ.3032.27.2021 

5 500,00 12 000,00 

31 Radłów 31/2021 27.09.2021 
IZPŚ.3032.30.2021 

5 500,00 11 000,00 

 

• Projekt LIFE 

Projekt LIFE  to projekt polegający na “Wdrożeniu systemu zarządzania jakością powietrza 

w samorządach województwa opolskiego” (LIF19 GIE/PL/000398 – 

LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL), który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Projektu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. W Urzędzie Gminy Radłów utworzono nowe stanowisko Gminnego 

Koordynatora Programu Ochrony Powietrza, które objął Pan Piotr Dubiel. Do zadań Gminnego 

Koordynatora  należy głównie monitorowanie przestrzegania Programu ochrony powietrza na 

terenie Gminy oraz przestrzegania Uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw. Ponadto Gminny Koordynator w ramach projektu zaczął studia 

podyplomowe, mające na celu zwiększenie jego kompetencji. 

Pracownik uczestniczył również w spotkaniach koordynacyjnych, na których między innymi 

został przekazany sprzęt niezbędny do wykonywania swojej pracy, materiały promujące projekt 

oraz czujniki tlenku węgla. 

Do zadań Gminnego Koordynatora należy również poprawa świadomości mieszkańców Gminy 

odnośnie zanieczyszczeń powietrza, ich pochodzenia i możliwej jej redukcji. Zadanie te 

odbywać się będzie w ramach spotkań z mieszkańcami przewidzianymi w I i II kwartale 2022 

roku, w 2021r. został utworzony wstępny terminarza tych spotkań na terenie Gminy Radłów. 

W grudniu 2021r. w ramach POP, Gminny Koordynator wraz z drugim pracownikiem Urzędu 

Gminy, przeprowadzili działania naprawcze w postaci kontroli palenisk.  

                                     



 
 

• Ochrona powietrza na lata 2021-2023 (Program dot. wymiany źródeł ciepła) 

Już w czerwcu 2021 r. było można starać się o dofinansowanie zadań służących ochronie 

powietrza na lata 2021-2023 z dotacji celowej z budżetu Gminy Radłów.  

Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, który przyczyni się do ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń powietrza w wyniku inwestycji polegającej na trwałym zastąpieniu istniejącego 

systemu ogrzewania na system ekologiczny. Dotacje udziela się wyłączenie na dofinansowanie 

niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia w tym:  

➢ Koszt demontażu istniejącego ogrzewania 

➢ Koszt zakupu i montażu ekologicznego systemu ogrzewania 

➢ Koszt zakupu i montażu armatury niezbędnej do sprawnego działania nowego 

systemu (rury, pompy) 

Maksymalna kwota dofinansowania to 3000 zł. Aby otrzymać dofinansowanie wystarczy 

złożyć wniosek do Urzędu Gminy Radłów wraz z niezbędnymi załącznikami.  

 

Realizacja zadania w 2021 r. 

 

Lp. Miejscowość Nr umowy Kwota dotacji Wymiana na 

1. Nowe Karmonki IZPŚ.3032.1.2021 

1/2021 

3.000,00 pellet 

2. Radłów - - Dotacji  

nie przyznano 

3. Nowe Karmonki IZPŚ.3032.3.2021 

2/2021 

3.000,00 Eco-groszek 

4. Biskupskie Drogi IZPŚ.3032.4.2021 

3/2021 

3.000,00 pellet 

5. Radłów IZPŚ.3032.5.2021 

4/2021 

3.000,00 pellet 

6. Wolęcin IZPŚ.3032.6.2021 

5/2021 

3.000,00 pellet 

7. Sternalice - - Wnioskodawca 

zrezygnował z dotacji 

8. Nowe Karmonki IZPŚ.3032.8.2021 

7/2021 

3.000,00 pellet 

9. Radłów IZPŚ.3032.9.2021 

8/2021 

3.000,00 Eco-groszek 



 
 

10. Ligota Oleska IZPŚ.3032.10.2021 

9/2021 

3.000,00 pellet 

11. Kolonia Biskupska IZPŚ.3032.11.2021 

11/2021 

3.000,00 gaz 

12. Biskupice IZPŚ.3032.12.2021 

10/2021 

2.700,88 pellet 

13. Wichrów IZPŚ.3032.12.2021 

12/2021 

3.000,00 pellet 

 

 

• Punkt konsultacyjno-informacyjny obsługujący program ,,Czyste powietrze’’ 

Gmina Radłów podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska                    

i Gospodarki Wodnej w Opolu  i przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego "Czyste 

Powietrze". Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o 

dotację z Programu "Czyste Powietrze" oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji 

wniosku pod kątem wymagań programu. Program jest skierowany dla właścicieli lub 

współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach 

jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacja obejmuje 

wymiane starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła 

spełniające najwyższe normy. Urząd Gminy Radłów służy pomocom w składaniu wniosku do 

WFOŚiGW. Z tego powodu powstał  punkt konsultacyjno-informacyjny, który  jest czynny               

w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów.  

W punkcie są udzielane m.in.: 

➢ Informacje na temat warunków programu 

➢ Informacje dotyczące wymaganej dokumentacji 

➢ Wytyczne jakie należy spełniać aby zostać zakwalifikowanym  

➢ Pomoc w zakresie przygotowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

wniosku o płatność  

Oprócz punktu konsultacyjno-informacyjnego organizowane są spotkania z mieszkańcami 

Gminy Radłów promujące program ,,Czyste Powietrze’’. Spotkania organizowane są średnio 

raz na kwartał. Odbyły się już w miejscowościach takich jak: Radłów, Sternalice, Kościeliska. 

Dzięki spotkaniom mieszkańcy Gminy uzyskali informacje o  dofinansowaniu do wymiany 

źródła ciepła w domach jednorodzinnych, omówione zostały także zasady programu i procesu 

składania wniosku.  

 

https://www.wfos.krakow.pl/
https://www.wfos.krakow.pl/


 
 

 

 

21. Planowanie przestrzenne 

 

Na terenie Gminy Radłów nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Gmina posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Powierzchnia wykazana w studium to 140 ha. 

W 2021 r. wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W roku 

poprzednim takich decyzji były 2.  

W roku 2021 wydano  38 decyzji o warunkach zabudowy ( w roku 2020 wydano 26 decyzje) 

w tym: 

•  decyzji dotyczących budynków mieszkalnych jednorodzinnych- 21 (w roku 2020- 12); 

•  decyzje dotyczących zabudowy usługowej- 2  (w roku 2020- 3); 

•  decyzji dotyczących zabudowy innej np. budynek gospodarczy, instalacja 

fotowoltaiczna - 15 (w roku 2020- 11). 

 

 

22. Zamówienia publiczne 

Wykaz udzielonych zamówień publicznych w 2021 roku przez jednostkę samorządu 

terytorialnego oraz jednostki podległe i nadzorowane, których wartość przekracza 

równowartość kwoty 130 000,00 zł udzielonych na postawie ustawy z dnia ustawy z dnia 11 

września 2019 r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129  z późn. zm.): 
 



 
 

Lp. Określenie przedmiotu 

zamówienia 

Kto udzielił 

zamówienia 

Data 

zawarcia 

umowy 

Wartość 

zamówienia 

wg umowy 

( netto ) 

Tryb 

udzielania 

zamówienia 

1 2 3 4 5 6 

1 „Budowa drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w 

miejscowości Biskupskie 

Drogi” 

Gmina 

Radłów 

15.07.2021r. 184 754,88 zł Tryb 

podstawowy, o 

którym mowa w 

art. 275 pkt 1 Pzp 

2 „Przebudowa drogi gminnej 

nr 101226 O Boroszów -

Radłów od km 4+ 300 do 

km 5+ 240” 

Gmina 

Radłów 

15.07.2021r. 439 110,20 zł Tryb 

podstawowy, o 

którym mowa w 

art. 275 pkt 1 Pzp 

3 „Przebudowa wjazdu na 

drogę wewnętrzną w 

miejscowości Sternalice” 

Gmina 

Radłów 

17.08.2021r. 150 000,23 zł Tryb 

podstawowy, o 

którym mowa w 

art. 275 pkt 1 Pzp 

4 „Przebudowa drogi gminnej 

w m. Kolonia Biskupska”. 
Gmina 

Radłów 

17.08.2021r. 208 389,57 zł  Tryb 

podstawowy, o 

którym mowa w 

art. 275 pkt 1 Pzp 

5 „Usługi związane z 

odbiorem, transportem i 

zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu 

Gminy Radłów" 

Gmina 

Radłów 

21.12.2021r. 866 715,43 zł Tryb 

podstawowy, o 

którym mowa w 

art. 275 pkt 1 Pzp 

 Razem -------------- -------------- 1  848 973,31 zł  ------------------ 

 

 

Wykaz udzielonych zamówień publicznych w formie zapytania ofertowego w 2021 roku 

przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostki podległe i nadzorowane, których 

wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000,00 zł netto:  

 

 

 

Lp. 

 

Określenie przedmiotu 

zamówienia 

 

Kto udzielił 

zamówienia 

 

Data 

zawarcia 

umowy 

 

Wartość 

zamówienia 

wg umowy 

( brutto ) 

 

Tryb 

udzielania 

zamówienia 

1 2 3 4 5 6 

1 „Modernizacja ujęcia wody w 

miejscowości Biskupice” 
Gmina 

Radłów 

27.05.2021r. 116 235,00 zł Zapytanie 

ofertowe 

2 Zakup 12 szt. zestawów 

komputerowych wraz z 

oprogramowaniem 

niezbędnych do realizacji 

projektu ”Mobilni 

mieszkańcy Gminy Radłów” 

Gmina 

Radłów 

12.07.2021r. 59 040,00 zł 

 

Zapytanie 

ofertowe 



 
 

 

23. Podsumowanie 

Kolejny rok upłynął w dobie pandemii COVID-19. Rok specyficzny ale też i rok który był dla 

Nas bardzo pracowity. Wszyscy musieliśmy się wykazać ogromnym zaangażowaniem w 

realizację założonych zadań a szczególnie tych dodatkowych związanych z obostrzeniami. 

Utrudnienia związane z pandemia nie wpłynęły znacząco na pracę Urzędu, choć pod wieloma 

względami był to trudny okres, w którym samorząd naszej gminy stanął na wysokości 

zadania.  

Bądźmy dumni z tego, w jaki sposób nasza gmina rozwinęła się na przestrzeni ostatnich lat. 

Jest to dowód na to, że pojęcie wspólnoty nie jest nam obce. Jesteśmy dumni, że na naszym 

terenie jest tyle aktywnych osób. To dzięki tym osobom każde sołectwo tętni życiem. Cieszy 

również fakt, że ta praca jest doceniana i nagradzana. Corocznie składane raporty o stanie 

gminy są podsumowaniem dwunastomiesięcznych działań samorządu i narzędziem do 

weryfikacji zrealizowanych zadań. Zadań, które są bardzo szerokie, a ich suma składa się na 

jakość życia mieszkańców. Budżet Gminy jest stosunkowo niewielki, dlatego zrealizowanie 

wszystkich potrzeb mieszkańców jest bardzo trudne. Cały czas wsłuchujemy się w Państwa 

głosy i z wielką starannością reagujemy. Nie zawsze wszystko udaje się zrobić od razu, 

proces inwestycyjny ma swoje wymagania - tak dokumentacyjne jak i finansowe, czego nie 

można pominąć. Podsumowania skłaniają do refleksji i są wartościową nauką, dzięki której 

możemy stwierdzić czy podążamy we właściwym kierunku.  

Podsumowując rok 2021 śmiało patrzymy w przyszłość. Mamy świadomość ogromu pracy 

jaką musimy wykonać w bliższej i dalszej perspektywie z uwzględnieniem trwających 

przemian gospodarczych w naszym kraju. Przy okazji podsumowań nie można pominąć 

pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. To właśnie dzięki ich 

zaangażowaniu, zrealizowaliśmy zdecydowaną większość planów przypadających na ten rok 

a także dzielnie stawialiśmy czoła walce z pandemia. Serdecznie dziękuje za tą współprace. 

Aby być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami dotyczącymi naszej Gminy zachęcamy  do 

odwiedzania strony internetowej www.radlow.pl. oraz naszego profilu na Facebooku.  

Dziękujemy naszym Mieszkańcom za wszystkie cenne uwagi i pamiętajmy, że RAZEM 

tworzymy NASZĄ GMINĘ. 

3 Usługa poligraficzna do 

realizacji projektu ”Mobilni 

mieszkańcy Gminy Radłów” 

Gmina 

Radłów 

26.07.2021r. 990,15 zł  

 

Zapytanie 

ofertowe 

4 „Przebudowa drogi 

wewnętrznej w miejscowości 

Wichrów” 

Gmina 

Radłów 

01.09.20021r. 159 788,07 zł 

 

Zapytanie 

ofertowe 

5 Przeprowadzenie 264 godzin 

szkoleniowych dla 

wykonania zadania 

pn.”Mobilni Mieszkańcy 

Gminy Radłów”  

Gmina 

Radłów 

01.09.2021r.  45 999,36 zl 

 

Zapytanie 

ofertowe 

6 „Remont drogi wewnętrznej 

w miejscowości Sternalice” 
Gmina 

Radłów 

07.10.2021r. 118 958,88 zł Zapytanie 

ofertowe 

 RAZEM: ---------- -------------- 382 052,58 zł --------------- 



 
 

Urząd Gminy Radłów 

ul. Oleska 3 

46-331 Radłów 

tel. 34 359 90 04/-023 

fax: 34 359 90 05 

e-mail: ug@radlow.pl   www.radlow.pl 
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