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Ustawa o systemie oświaty od 2009 roku nałożyła, na organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego sporządzania
i przedkładania organowi prowadzącemu oświatę, informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w terminie do
31 października.
I. Zadania oświatowe gminy.
Edukacja jest kapitałem wymagającym szeroko pojmowanych inwestycji.
Specyfika systemu oświaty jak i innych usług publicznych polega na tym, że
decyzje podejmowane dziś , owocują w dalszej perspektywie czasowej.
Celem głównym rozwoju edukacji jest podniesienie poziomu wykształcenia
społeczeństwa, przez zapewnienie jego najmłodszym obywatelom wysokiej
jakości kształcenia.
Dynamicznie zmieniający się świat, pojawiające się w nim nowe technologie,
środki komunikacji i otwartości wywołują potrzeby wspomagania rozwoju
dzieci i młodzieży , w tym szczególnie wyposażanie ich w języki obce, wiedzę
i umiejętności informatyczne, rozwijanie ich postaw twórczych i kształtowanie
postaw kulturalnych.
Zadania oświatowe gminy wynikają w szczególności z ustaw:
1) o samorządzie gminnym;
2) o systemie oświaty;
3) ustawy -Karta Nauczyciela.
W ustawie o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty między innymi w zakresie edukacji publicznej należy do
zadań własnych gminy.
W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, że
w szczególności do zadań gminy należy:
1. zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół
podstawowych i gimnazjów;
2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów
oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych na ich działalność;

3. zapewnie obsługi administracyjnej i finansowej szkół i przedszkoli;
4. wyposażenie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i niezbędny sprzęt.
W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in.
następujące zadania:
1. stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli;
2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
II. Informacje ogólne.
1. Dane o placówkach oświatowych i pracownikach
Szkoła jest ważnym elementem społeczności lokalnej, a nie tylko miejscem
przekazywania uczniom wiedzy.
W gminie Radłów funkcjonuje jedno Gimnazjum- w Radłowie, dwie Szkoły
Podstawowe - w Sternalicach i Kościeliskach oraz dwa przedszkola
w Kościeliskach i Sternalicach z czterema Oddziałami Zamiejscowymi
w Radłowie, Nowych Karmonkach, Wichrowie i Ligocie Oleskiej.
Nadzór nad realizacją obowiązku odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego ( dotyczy sześciolatków i pięciolatków) oraz realizacją
obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych i gimnazjum sprawują
dyrektorzy przedszkoli i szkół. Organizacja placówek określona jest arkuszem
organizacji opracowanym przez dyrektora na każdy rok szkolny.
Arkusze organizacyjne są przedkładane do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
W roku szkolnym 2011/2012 zatrudnionych było w przedszkolach i szkołach
64 nauczycieli , w pełnych wymiarach 39 i niepełnych wymiarach 25 nauczycieli.
W tym:
1) nauczycieli dyplomowanych 33 osoby , w tym 23 osoby w pełnym wymiarze
i 10 osób w niepełnym wymiarze;
2) nauczycieli mianowanych 21 osób, w tym 15 osób w pełnym wymiarze
i 6 osób w niepełnym wymiarze;
3) nauczycieli kontraktowych 8 osób, w tym 1 osoba w pełnym wymiarze
i 7 osób w wymiarze niepełnym;
4) nauczycieli stażystów 2 osoby, w tym 2 osoby na niepełne wymiary.
2. Pracownicy obsługi:
Pracowników obsługi natomiast było zatrudnionych 19.
We wszystkich placówkach oświatowych pracowali nauczyciel zgodnie
z kwalifikacjami.

Zatrudnienie nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów , godzin
zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych( szkoły) , a także z dziennego czasu
pracy ( przedszkola), a zatrudnienie pracowników obsługi z wielkości szkoły
oraz specyfiki działalności ( np. żywienie w stołówce przedszkolnej).
2. Liczba uczniów i wychowanków przedszkoli i szkół w roku szkolnym
20011/2012
Tabela Nr 1- Liczba dzieci w przedszkolach w roku szkolnym 2011/2012
( sześciolatki, pięciolatki, czterolatki i trzylatki)
Lp. Wyszczególnienie
Liczba oddziałów
1
1. Publiczne Przedszkole
w Kościeliskach
1) Oddział Zamiejscowy w Radłowie
1
2) Oddział Zamiejscowy w Nowych
1
Karmonkach
2. Publiczne Przedszkole
1
w Sternalicach
1) Oddział Zamiejscowy w Wichrowie
1
2)

Oddział Zamiejscowy w Ligocie
Oleskiej
Razem

Liczba dzieci
25
25
14
23
17

1

21

6

125

Tabela Nr 2 Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym
2011/2012
Lp. Wyszczególnienie
1. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Sternalicach
2. Publiczna Szkoła Podstawowa
Pomnik 1000-lecia w
Kościeliskach
Razem

Liczba oddziałów
6

Liczba uczniów
129

6

117

12

246

Tabela Nr 3 Liczba uczniów w gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012
Lp. Wyszczególnienie
Razem

6
6

116
116

Od kilku lat można zaobserwować stałą tendencję spadkową liczby uczniów
związaną z niżem demograficznym.
We wszystkich placówkach oświatowych zajęcia realizowane były zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej
i ramowymi planami nauczania. W każdej szkole przestrzegane były zasady
oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów.
Oprócz obowiązujących zajęć dydaktycznych wynikających z ramowych planów
nauczania w szkołach prowadzone były dodatkowe zajęcia ( zajęcia
rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne) oraz zajęcia
pozalekcyjne ( zajęcia informatyczne, sportowe, artystyczne, fizyczne itp.)
Jeden uczeń szkoły podstawowej był objęty nauczaniem indywidualnym.
3. Dowożenie uczniów do szkół.
Dowozem uczniów do szkół zajmuje się od 1 września 2011 r. wybrana
w drodze przetargu Firma z Krzepic.
W roku szkolnym 2011/2012 dowożono do szkół podstawowych
i gimnazjum 262 uczniów, oraz nieliczną grupę dzieci z Kolonii Biskupskiej,
Biskupskich Dróg i Biskupic do Przedszkola w Kościeliskach .
Realizowano także obowiązek dowożenia 6 uczniów niepełnosprawnych do
Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce.
Ogólny koszt dowozu uczniów do szkół oraz opieki w trakcie dowozu, w roku
szkolnym 2011/2012 wynosił 245.397,00 zł.
4. Doskonalenie zawodowe.
W roku 2011 w budżecie gminy wyodrębniono środki przeznaczone na
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości
1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
tj. 20.737,00zł, z czego 30% środków przekazano na doradztwo metodyczne
zgodnie z porozumieniem do Starostwa w Kluczborku, a 70% pozostało do
dyspozycji gminy.
Na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli wykorzystano kwotę
14.827,00 zł.

5. Kontrola obowiązku nauki.
Kolejnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2011/2012 była kontrola
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Ustawa o systemie oświaty różnicuje obowiązek nauki w zależności od wieku na
następujące kategorie:
1) obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego- dotyczy dzieci w wieku
6 i 5 letnich;
2) obowiązek szkolny – rozpoczynający się z początkiem roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwający do ukończenia
gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.
3) obowiąż nauki – realizowany po ukończeniu gimnazjum do osiągnięcia
18 roku życia.
Kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
i obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
Kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież 16-18 lat dokonuje gmina.
6. Pomoc finansowa uczniom.
1. Wyprawka szkolna
Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” objęte było
w Gminie Radłów w roku 2011 - 18 uczniów z rodzin o niskich dochodach ( na
jednego członka rodziny 351,00 zł netto). Byli to uczniowie z I ,II, i III klasy
szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum). Na to zadanie gmina
otrzymała dotację w wysokości 4.110,00 zł i w 100% ją wykorzystana.
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia
szkolne i zasiłki szkolne.
Zgodnie z dyspozycją ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów,
pomocą materialną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.
Z tej pomocy korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują w Gminie Radłów. Kryterium
dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone jest ustawowo
i wynosiło w 2011 r. - 351,00 zł na członka rodziny , natomiast od 1 października
2012r. wynosi 456,00 zł.
W Gminie Radłów stypendia i zasiłki szkolne otrzymało 44 uczniów.

Stypendia i zasiłki szkolne wypłacono w roku 2011 w wysokości 44.012,00 zł,
z czego dotacja celowa Wojewody Opolskiego wynosiła 35.209,00 zł , na ten
cel Gmina musiała zabezpieczyć środki własne w wysokości 8.803,00 zł.
7. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011 r.
W roku 2011 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników ( nauka zawodu trwająca 24 i 36
miesięcy) w ramach środków finansowych z Funduszu Pracy przyznano
i wypłacono 175.487,37 zł. dla 21 pracodawców ,którzy wyuczyli 26
młodocianych.
8. Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczania dotacji .
Urząd Gminy prowadził w 2011 r. i 2012 r. obowiązkową sprawozdawczość
oświatową:
1. System Informacji Oświatowej – według stanu na 10 września 2011r.
30 września 2011 r. i 31 marca 2012 r.
2. Sprawozdania z wykonania wydatków: miesięczne, kwartalne i półroczne.
3. Sprawozdania z dochodów: miesięczne, kwartalne, półroczne.
4. Sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli .
5. Sprawozdania z rozliczenia dotacji:
1) na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka
szkolna”;
2) na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej;
3) na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Wszystkie sprawozdania wykonywano w terminie i przekazywano
odpowiednim instytucjom.
9. Prowadzenie nadzoru nad działalnością szkół w zakresie spraw
finansowych i administracyjnych.
W ramach tego zadania nadzorowano :
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi
oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł ;
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów ,a także gospodarowanie
mieniem;
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy pracowników i uczniów;
4) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy;
5) zapewnienie warunków do działania szkoły i przedszkola.

10. Wykonywanie remontów obiektów oświatowych.
W roku szkolnym 2011/2012 wykonano w okresie wakacji najważniejsze
remonty szkół i przedszkoli:
1. W Publicznym Gimnazjum w Radłowie;
- malowanie sal lekcyjnych i korytarza, remont świetlicy i zaplecza socjalnego.
2. W Publicznej Szkole Podstawowej w Sternalicach:
- remont pokrycia dachu.
3. W Publicznej Szkole Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach
- remont 2 sal lekcyjnych i pracowni komputerowej.
4. W Publicznym Przedszkolu w Kościeliskach Oddział Zamiejscowy w Nowych
Karmonkach:
- malowanie okien w 2 salach.
5. W Publicznym Przedszkolu w Sternalicach:
- wymiana rynien.
6 W Oddziale Zamiejscowym w Wichrowie:
- remont schodów zewnętrznych i wykonanie chodnika z kostki brukowej;
- remont co;
- malowanie pomieszczeń przedszkolnych i elewacji;
- wymiana parapetów oraz ocieplenie stropodachu i ścian.
11. Prowadzenie zadań inwestycyjnych w oświacie w 2012 r.
1. Boiska
W roku 2012 ze środków gminy ( tj. 30,000,00 zł.) oraz przy zaangażowaniu
społecznym rodziców, wybudowano przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Sternalicach boisko trawiaste z ogrodzeniem i piłkochwytami oraz dwoma
bramkami. (Jedyna szkoła, która nie posiadała żadnego boiska sportowego).
2. Szkolne place zabaw
Dla zapewnienia bezpiecznych warunków do nauki , wychowania i opieki
w klasach I-III szkół podstawowych w ramach Rządowego programu „Radosna
szkoła” prowadzona jest budowa szkolnych placów zabaw przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Sternalicach oraz Publicznej Szkole Podstawowej
Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach.
Koszt po przetargu, każdego placu wynosi 106.087,78 zł.
Ogółem koszty budowy szkolnych placów to 212.175,56 zł. Na ten cel Gmina
otrzyma dotację celową w wysokości 50% całkowitej wartości zadania.

Pierwszą transzę środków Gmina już otrzymała. Ostateczny termin realizacji
zadania wyznaczono na dzień 31 października 2012 r.
3. Miejsca zabaw ( zakupy)
W ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w każdej szkole
podstawowej wyznaczono klasę na miejsce zabaw dla uczniów I-III, oraz
prowadzony jest zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw.
Ogólny koszt zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla dwóch szkół
wynosić będzie 24.000,00 zł. w tym 12.000,00 zł środki własne i 12.000,00 zł.
dotacja celowa.
12. Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W roku szkolnym 2011/2012 Gmina Radłów przystąpiła do realizacji projektu
w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to projekt pod nazwą:
„ Mamy cos do udowodnienia III”. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty.
Na realizację zadania otrzymano łączną kwotę 149.275,50 zł.
W ramach projektu wsparciem unijnym zostało objętych 251 uczniów
wszystkich 3 szkół z terenu gminy ( klasy IV-VI Szkół Podstawowych i trzy klasy
Gimnazjum).
W Gimnazjum odbywały się zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego.
Uczniowie zapoznawali się o ofertą pracy różnych zakładów pracy działających
na naszym terenie.
Zajęcia pomogły w przygotowaniu do wyboru nowej szkoły i zawodu.
W ramach zajęć dodatkowych takich jak warsztaty informatyczne uczniowie
rozwijali umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym , oraz
poznawali nowe programy, które posłużyły do redagowania i wydawania
Gazetki Gimnazjalisty- publikacji. Uczniowie również uczestniczyli w zajęciach
dydaktyczno- wyrównawczych, które pozwoliły zniwelować braki
w wiadomościach i umiejętnościach z poszczególnych przedmiotów.
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne takie jak: kółko muzyczne , zajęcia teatralne,
zajęcia instrumentalno-wokalne, zajęcia z edukacji bezpieczeństwa , zajęcia
z technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz język niemiecki i angielski
pozwoliły na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
Bardzo istotnym w rozwoju dzieci i młodzieży był blok zajęć pedagogicznopsychologicznych oraz zajęć z logopedą . Zajęcia te pozwoliły w części
zdiagnozować wcześniejsze problemy uczniów.

13. Wyniki sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 2011/2012.
Wprowadzony w 2002 r. system egzaminów zewnętrznych dostarcza
obiektywnych danych o osiągnięciach szkolnych. Dane te powinny być
wykorzystywane do oceny efektywności nauczania.
Jednak by oceny efektywności nauczania formułowane na podstawie wyników
egzaminów zewnętrznych były adekwatne, należy uwzględnić fakt, że
osiągnięcia szkolne ucznia nie zależą tylko od jakości pracy szkoły. Wyniki
egzaminów uwarunkowane są trzema grupami czynników:
1) indywidualnych , takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne;
2) społecznych, takich jak kapitał kulturowy i społeczny rodziny czy wpływ
grupy rówieśniczej;
3) szkolnych, takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli , metody
i warunki nauczania.
Za przeprowadzenie sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu
w gimnazjach na terenie całego kraju odpowiedzialne są Okręgowe Komisje
Wojewódzkie , a ich działania koordynuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Sprawdzian i egzamin jest dla ucznia obowiązkowy. Tylko w szczególnych
przypadkach losowych lub zdrowotnych przewiduje się możliwość zwolnienia
ucznia.
Wyniki sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym
2011/2012 przedstawia tabela Nr 4.
Tabela nr 4 – Wyniki sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej
Lp. Szkoła
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000lecia w Kościeliskach
3. Gmina Radłów
4. Województwo Opolskie
5. Kraj

Średni wynik
20,1
19,7
19,9
22,2
23,0

W roku szkolnym 2011/2012 do sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych
przystąpiło 39 uczniów.

W roku szkolnym 2011/2012 egzamin gimnazjalny odbył się na nowych
zasadach. W części humanistycznej uczniowie pisali odrębnie zestawy z języka
polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. W części matematyczno
– przyrodniczej uczniowie zdawali odrębnie matematykę oraz przedmioty
przyrodnicze. Egzamin z języka obcego można było zdawać na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym.
Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 34 uczniów osiągając następujące
wyniki:
1.Egzamin w części humanistycznej
b) język polski
a) historia i wiedza o społeczeństwie
- średni wynik szkoły
70,3
- średni wynik szkoły
66,7
- średni wynik powiatu
62,2
- średni wynik powiatu
57,9
- średni wynik województwa 63,5
- średni wynik województwa 59,7
- średni wynik w kraju
61,0
- średni wynik w kraju
65,0
- stanin – 7 ( wysoki)
- stanin – 7 ( wysoki)
2. Egzamin w części matematyczno-przyrodniczej
a) matematyka
b) przedmioty przyrodnicze
- średni wynik szkoły
47,1
- średni wynik szkoły
- średni wynik powiat
44,7
- średni wynik powiatu
- średni wynik województwa 46,7
- średni wynik województwa
- średni wynik w kraju
47,0
- średni wynik w kraju
- stanin - 5 (średni)
- stanin - 6 ( wyżej średni)

3. Egzamin w części języka angielskiego
- średni wynik szkoły
- średni wynik powiatu
- średni wynik województwa
- średni wynik w kraju
- stanin - 7 ( wysoki)

75,9
61,9
64,0
63,0

51,6
46,6
49,1
50,0

4. Egzamin w części języka niemieckiego
- średni wynik szkoły
71,9
- średni wynik powiatu
65,8
- średni wynik województwa 69,3
- średni wynik w kraju
57,0
- stanin - 7 (wysoki).
14. Inne.
W celu doskonalenia pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów
szczególnie uzdolnionych , rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów,
tworzenia płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji pomiędzy uczniami
i szkołami organizowane były konkursy przedmiotowe, inne konkursy oraz
zawody sportowe.
1. Osiągnięcia uczniów Gimnazjum
1) konkursy przedmiotowe
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie Publicznego Gimnazjum brali udział
w konkursach przedmiotowych z języka polskiego, języka niemieckiego,
historii, matematyki, fizyki, geografii, chemii i biologii.
W konkursie chemicznym laureatem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
został uczeń III klasy – ( uczeń zwolniony z egzaminu w części matematyczno
- przyrodniczej).
W konkursie biologicznym finalistką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
została uczennica III klasy.
2) konkursy inne
Udział w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym: na etapie
powiatowym II miejsce, a wojewódzkim IV miejsce – uczeń III klasy.
Udział w Ogółnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego – zajęcia I miejsca
przez uczennicę szkoły.
Młodzież Gimnazjum uczestniczyła również w innych konkursach.
2. Osiągnięcia uczniów Szkół Podstawowych
1) olimpiady
- udział w Olimpiadzie z języka niemieckiego- zajęcie IX miejsca;
- udział w Małym Finale Ogółnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny
- zajęcie II miejsca;
- udział w Olimpiadzie z historii zajęcie II i VIII miejsca;

- udział w Ogółnopolskiej Olimpiadzie z języka niemieckiego zajęcie X miejsca;
- udział w Ogółnopolskiej Olimpiadzie z przyrody zajęcie X miejsca.
2) olimpus Ogólnopolski
- język niemiecki- zajęcie IV i VI miejsca;
- historia i przyroda – zajęcie dwóch X miejsc.
3) konkursy
-II i XIII miejsce w konkursie recytatorskim z języka niemieckiego na szczeblu
regionalnym;
I miejsce w konkursie plastyczny organizowanym na szczeblu powiatu.
II miejsce w konkursie piosenki z języka niemieckiego organizowanego na
szczeblu powiatu.
4) zawody sportowe
W zawodach sportowych uczniowie szkół podstawowych zdobywali:
IV miejsce w wojewódzkim finale indywidualnych biegów przełajowych;
I miejsce dziewczyn w powiecie w halowej piłce nożnej;
III miejsce dziewczyn w wojewódzkim półfinale w halowej piłce nożnej;
I miejsce chłopców w mistrzostwach powiatu w halowej piłce nożnej;
I miejsce w mistrzostwach powiatu w piłce nożnej chłopców;
I miejsce w finale wojewódzkim w piłce nożnej chłopców ;
I miejsca chłopców w mistrzostwach powiatu : sztafeta biegów przełajowych
i czwórboju lekkoatletycznego chłopców;
IV miejsce w mistrzostwach powiatu w piłce nożnej dziewczyn.
15. Struktura całkowitych wydatków oświatowych
Lp.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.

Nazwa wydatków z budżetu Wykonanie z 2011 r.
gminy na oświatę
Wydatki bieżące ogółem
4.568.869,66 zł
w tym:
Wydatki na wynagrodzenia z 3.438.286,21 zł
pochodnymi
Wydatki rzeczowe
795.533,27 zł
Projekty unijne
335.050,18 zł
Wydatki inwestycyjne
3.235.595,65 zł
Razem
7.804.465,31 zł

Plan na 2012 r.
4.674.224,49 zł
3.637.995,00 zł
902.198,00 zł
134.031,49 zł
285.400,00 zł
4.959.624,49 zł

Zadłużenie Gminy w wyniku rozbudowy Publicznego Gimnazjum w Radłowie
według stanu na 22 października 2012 r. wynosi 3.243.948,00 zł. z czego
spłata kredytu do BS Radłów -3.009.408,00 zł i pożyczki do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska 234.540,00 zł.
Ogółem wydatki z budżetu gminy na wszystkie zadania, które realizuje Gminy
wynosiły w roku 2011 - 13.895.663,66 zł. natomiast na oświatę Gmina wydała
7.804.465,31 zł. co stanowi 56,2% poniesionych wydatków z budżetu.
Gmina Radłów jak większość gmin wiejskich w Polsce staje, przed trudnym
zadaniem dofinansowania corocznie oświaty na swoim terenie, ponieważ część
środków finansowych otrzymuje w formie subwencji oświatowej z budżetu
państwa i dotacji celowej, a pozostałe środki musi zabezpieczyć z własnego
budżetu.

