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Wprowadzenie 

 

Powiat Namysłowski zlokalizowany jest w północno-zachodniej części województwa 

Opolskiego, część obszaru znajduje się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego  

i innych cennych przyrodniczo terenów, co w znacznej mierze determinuje funkcje 

gospodarcze. Czynnikiem wpływającym na rozwój jest położenie w sąsiedztwie Aglomeracji 

Dolnośląskiej i Opolskiej. 

Powierzchnia powiatu 748,18 km kwadratowych, liczba mieszkańców około 42 tysiące. 

Powiat Namysłowski tworzą gminy: Namysłów, Domaszowice, Pokój, Wilków i Świerczów.  

Stolicą powiatu jest liczący ponad 750 lat Namysłów. Również w Namysłowie mieści się 

siedziba władz powiatu. Miasto jest nie tylko centrum administracyjnym, ale i usługo dawczym  

oraz gospodarczym powiatu. 

W wymiarze terytorialnym, dotyczącym polityki rozwoju, Powiat Namysłowski podzielony jest 

na następujące obszary: 

Namysłów - miasto wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji. 

Obszary wiejskie - wymagające wsparcia procesów rozwojowych. 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na 

własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie 

wykonywania określonych ustawami zadań i kompetencji powiatowych służb, inspekcji  

i straży. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu. Na podstawie zawartych porozumień 

powiat wykonuje zadania publiczne w zakresie administracji rządowej. 

     Zarząd jako organ wykonawczy powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy 

starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji.  

Jednostkami organizacyjnymi Powiatu Namysłowskiego są: 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

3. Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej 

4. Dom Dziecka w Namysłowie 
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5. Poradnia Psychologiczno-  Pedagogiczna w Namysłowie 

6. I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie 

7. Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie 

8. Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie 

9. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie 

10. Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie 

Administrację zespoloną powiatu stanowią: 

     - Starostwo Powiatowe  w Namysłowie 

     - Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie będący jednostką organizacyjną powiatu 

Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Powiatu Namysłowskiego zapewnione jest 

przez kompleksową współpracę wszystkich służb publicznych, i odbywa się na różnych 

płaszczyznach życia obywateli. O bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu dbają: Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Komenda Powiatowa Policji, a także Powiatowa 

Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz 

Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

Dostęp do usług związanych z ochroną zdrowia w Powiecie Namysłowskim jest w miarę 

na dobrym poziomie. Podstawowa opieka zdrowotna zapewniona jest w pełnym zakresie.  

W ramach ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - poza jedną poradnia reumatologiczna 

umiejscowiona w Pokoju, wszystkie placówki zlokalizowane są na terenie miasta Namysłów. 

W Namysłowie znajduje się również szpital prowadzony przez Namysłowskie Centrum 

Zdrowia, jest to spółka akcyjna utworzona przez wszystkie samorządy powiatu. Ogromnym 

problemem służby zdrowia jest jej niedofinansowanie. 

Ważnym aspektem działania powiatu jest niesienie pomocy dla osób 

niepełnosprawnych, zadania na ich rzecz  realizują następujące instytucje: 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rehabilitacji społecznej 

2. Powiatowy Urząd Pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej 

3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie wydawania orzeczeń do 

celów  poza rentowych 
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4. Warsztaty Terapii Zajęciowej w zakresie rehabilitacji społecznej 

5. Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej w zakresie świadczenia całodobowych 

usług opiekuńczych. 

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w zakresie diagnozy oraz specjalistycznego 

poradnictwa  

7. Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie. 

8. Placówki służby zdrowia. 

Na terenie Powiatu Namysłowskiego działają także instytucje udzielające wsparcia 

instytucjonalnego w zakresie pomocy społecznej. Wsparcie takie zapewniają Dom Pomocy 

Społecznej „Promyk” w Kamiennej dla osób w podeszłym wieku.  

Od roku 2018 powiat prowadzi w ramach programu „Senior plus”  Dom Pobytu Dziennego dla 

osób w wieku powyżej 60 roku życia. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w swoich zadaniach ma także organizację pieczy 

zastępczej dzieci, które z różnych względów musiały zostać zabrane od rodziców biologicznych 

umieszczane były w rodzinach zastępczych, tak zwana rodzinna piecza zastępcza, lub w Domu 

Dziecka. Do najważniejszych przyczyn umieszczania dziecka w pieczy zastępczej zaliczamy 

głównie alkoholizm i bezradność rodziców biologicznych. 

System edukacji Powiatu Namysłowskiego cechują duża koncentracja, szkoły średnie, 

których organem prowadzącym jest powiat,  zlokalizowane są w obrębie miasta Namysłowa. 

Daje to możliwość połączenia ich potencjału technicznego, kadrowego, swobodnego 

przepływu uczniów i słuchaczy. Lokalizacja szkół w mieście ułatwia dostępność do zakładów 

produkcyjnych i usługowych. Budynki szkół zostały w ostatnich latach gruntownie 

wyremontowane. Warunki nauczania uległy znacznej poprawie. W roku 2018 we wszystkich 

szkołach również dla dorosłych naukę pobierało 1812 uczniów i słuchaczy. 

  Przez Powiat Namysłowski przebiegają wszystkie kategorie dróg: krajowe, 

wojewódzkie, powiatowe i gminne. Łączna długość dróg powiatowych to 311,97 km. W ciągu 

wszystkich dróg powiatowych znajduje się 35 obiektów mostowych, takich jak mosty  
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i wiadukty. Długość sieci drogowej jest wystarczająca, problemem jest stan techniczny tych 

obiektów.  

Sieć dróg powiatowych przedstawia się następująco: 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Lp. Klasa  Nr Długość (m) Nazwa/Przebieg 

1.  G 11010 12543,80 Namysłów- Przeczów 
2.  G 11010 83,10 111010 ( odc. 2) 
3.  Z 11020 9888,00 Namysłów - Smogorzów 
4.  Z 11020 68,00 111020 ( odc. 2) 
5.  G 11030 10541,40 Namysłów – (gr.woj.dolnośląskiego ) Syców 
6.  Z 11040 9803,20 Kowalowice- ( gr.woj.wielkopolskiego) Drożki 
7.  Z 11050 8118,90 Pawłowice - Głuszyna 
8.  L 11060 3972,80 Głuszyna - Brzezinka 
9.  Z 11070 1799,2 Głuszyna - ( gr.woj.wielkopolskiego) Rychtal 
10.  Z 11080 10176,90 DP1104 - Woskowice Górne 
11.  L 11090 3374,10 DP1102 – Kowalowice – Nowy Dwór - Baldwinowice 
12.  L 11100 1221,70 Droga przez wieś Krzyków 
13.  Z,L 11110 12737,20 (Proszów) ( gr.woj.wielkopolskiego)  - Nowa Wieś 
14.  L 11120 4237,70 Woskowice Górne - Strzelce 
15.  L,Z 11130 3556,50 DK 39 - Strzelce 
16.  L 11140 1970,60 Kamienna - Rychnów 
17.  L 11150 3408,50 Gręboszów - Sułoszów 
18.  Z 11160 2315,80 Kamienna - Łączany 
19.  Z 11170 5157,90 Namysłów - Ziemiełowice 
20.  Z 11180 13340,20 DW451 - Idzikowice 
21.  Z 11190 2840,10 Bierutów gr.woj.dolnośląskiego – gr. woj. dolnośląskiego 
22.  L 11200 5575,50 Pągów – DP1118 O 
23.  Z 11210 3998,90 Pągów – DW 451 
24.  L 11220 3605,70 Droga przez wieś Wojciechów 
25.  L 11230 2375,80 DW 451 Wilkówek 
26.  Z 11240 7842,90 DP1125 O -  Jakubowice 
27.  Z 11250 11548,40 Pielgrzymowice - Namysłów 
28.  Z 11260 6547,80 DP 1125 O – Krasowice – DP11010 
29.  Z 11270 8979,30 Krasowice – Brzozowiec 
30.  L 11280 2882,70 Droga przez wieś Brzozowiec 
31.  Z 11290 15337,90 Mikowice - Biestrzykowice 
32.  L 11300 1457,80 Droga przez wieś Folwark  
33.  L 11310 626,30 Droga do stacji PKP Domaszowice 

34.  Z 11320 10529,30 Starościn – Domaradz – Jagienna  
35.  L 11330 7992,30 Wielołęka – Zbica  
36.  L 11340 891,50 DP11360 – stacja kolejowa Dąbrowa 
37.  G 11360 19547,10 Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce 
38.  L 11390 6312,30 Świerczów – Bielice 
39.  Z 11400 4156,10 Gola -  Bielice 
40.  Z 11410 1964,40 Mąkoszyce- Bielice 
41.  Z 11450 9919,00 DK42 Gręboszów – Strzelce – Domaszowice - Wielołęka 
42.  Z 11500 1107,00 Popielów - Ładza 
43.  Z 11830 210,60 DP 1119 O- gr. Woj. Dolnośląskiego Gorzesław 
44.  L 11870 5430,80 Zbica - Dąbrowa 
45.  L 11910 3382,20 DP 11190- gr. Woj. Wielkopolskiego Trębaczów 
46.  L 11940 1771,10 Ligota Książęca - Wszeradów 
47.  L 11950 4468,60 Smarchowice Nowe – Ziemiełowice  
48.  L 11960 3888,10 Smarchowice Wielkie  - Młynek 
49.  L 11970 1473,60 Zofijówka – Wielołęka 
50.  L 11990 1104,30 Droga przez wieś Siemysłów 
51.  Z 13250 3180,80 Bogacka Szklarnia - Zawiść 
52.  L 13410 2202,10 Wołczyn – Woskowice Górne 
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53.  G 13480 16454,00 Ligota Wołczyńska – Karłowice – DW 457 
54.  Z 13490 4612,00 Lubnów - Fałkowice 
55.  L 13520 1773,60 Krzywa Góra  - Murów 
56.  L 13530 4098,00 Dąbrówka Dolna – DP 1344 O 
57.  L 13540 3568,30 Dzików – Siedlice 

Długość dróg powiatowych 311971,70  
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Powiat Namysłowski jest miejscem przyjaznym dla jego mieszkańców. Charakteryzuje się 

dużym udziałem obszarów o wysokich walorach środowiskowych, stosunkowo małym 

zanieczyszczeniem powietrza, problem stanowi niska emisja. Dużą powierzchnię powiatu 

stanowią lasy, a także stosunkowo dużo jest stawów hodowlanych. 

Informacja o stanie mienia powiatu znajduje się jako załącznik przy sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za rok 2018. 

1. Działalność Zarządu Powiatu w 2018 roku 
 

W roku 2018 Zarząd odbył 35 posiedzeń. Podjął 150 uchwal. Na posiedzeniach Zarząd 

zaopiniował 76 projektów uchwał, które skierowane zostały na Sesje Rady Powiatu. 

Dokonywał zmian w budżecie  powiatu w ramach posiadanych kompetencji. Ogłosił  

i przeprowadził 9 przetargów ustnych na sprzedaż działek budowlanych - budownictwo 

jednorodzinne będących własnością powiatu. Ogłoszony został także przetarg ustny 

nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych położonych  

w Wilkowie. Przetarg rozstrzygnęła komisja powołana przez Zarząd. Ogłoszony został wykaz 

nieruchomości tj. urządzone stoisko obsługi klienta mieszczące się na parterze budynku 

Starostwa Powiatowego przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, następnie 

ogłoszony został przetarg na w/w stoisko – przetarg został rozstrzygnięty. 

Uchwałą Zarządu Powiatu zmieniona została uchwała nr 79/289/2016 Zarządu Powiatu  

z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2019. 

Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert: 

-  na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową prowadzącą działalność 

pożytku publicznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa  

w powiecie namysłowskim w 2019r. 

Powołana została komisja konkursowa określony został także regulamin pracy komisji.  

Konkurs został rozstrzygnięty – Punkt prowadzi Stowarzyszenie „ Porozumienie Namysłów”. 
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Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu na stronie internetowej powiatu informacji  

o przeznaczeniu do sprzedaży drewna. Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Zespołu Szkół 

Mechanicznych na wynajem jednego z garaży oraz jednej sali dydaktycznych na rzecz firmy 

ZTSH TISBUD. Przychylił się do wniosku Zespołu Szkół Rolniczych o wyrażenie zgody na 

wynajem Sali gimnastycznej 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem pana M. Załogi o przedłużenie umowy dzierżawy 

nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie i wyraził zgodę na ich dzierżawę bez przetargu 

pod warunkiem, że kwota czynszu dzierżawnego wynosić będzie nie mniej niż 29.696,00 zł - 

zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego. 

Zgodę Zarządu uzyskali również:  

− Zespół Szkół Specjalnych na nieodpłatne użyczenie lokalu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Pełni Nadziei”. 

− Zespół Szkół Rolniczych na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny.  

− Powiatowy Urząd Pracy na przekazanie zestawów komputerowych dla Przedszkola nr 4  

w Namysłowie i Domu Pomocy Społecznej „Promyk w Kamiennej.  

− I Liceum Ogólnokształcące na zawarcie umów najmu: pomieszczenia na parterze szkoły  

z przeznaczeniem na kawiarenkę szkolną i pomieszczeń znajdujących się na trzecim 

piętrze budynku głównego szkoły z przeznaczeniem na realizację działań dydaktyczno- 

opiekuńczych. 

Zarząd przychylił się do prośby Namysłowskiego Klubu Sportowego „Start” o zmniejszenie 

kosztów wynajmu Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie. 

Zarząd wraził zgodę na: 

− obniżenie kosztów za wynajem Sali sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych  

w Namysłowie dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „AP Namysłów”. 

− nieodpłatne udostępnienie hali sportowej dla Namysłowskiego Klubu Sportowego 

„Start” dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem  

w Przyszłość”. 

−  wynajem powierzchni reklamowej dla Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w 

Kamiennej. 
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− rozwiązanie umowy najmu lokalu biurowego, za porozumieniem stron z dniem 

31.01.2019r. dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

− na bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na rzecz Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia S.A. środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących 

własność Powiatu Namysłowskiego na czas nieokreślony. 

− przekazaniu sprzętów oraz wyposażenia zakupionego w ramach zadania „Utworzenie  

i wyposażenie dziennego Domu Pobytu „Senior” w Namysłowie przy ulicy Pułaskiego 

3b” na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej. 

Zarząd Powiatu w ciągu roku 2018 udzielił także pełnomocnictw dla :  

• Pana Zbigniewa Juzaka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy i pani Iwony Kamińskiej 

Wicedyrektora Powiatowego Urzędu Pracy: 

− do składania i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie namysłowskim” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

− do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt.” Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych w tym zwłaszcza znajdujących się w trudnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim” w ramach RPO WO 2014-

2020. 

• Pana Bartoszowi Medykowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych – projekty unijne. 

• Pana Ryszardowa Kalisa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i pani 

Joannie Ostrowskiej do składania wszelkich oświadczeń woli w ramach przystąpienia, 

realizacji i rozliczania projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- II 

edycja”. 

• Pani Aliny Białas Sekretarzowi Powiatu udzielono pełnomocnictwa od Akcjonariusza 

Powiatu Namysłowskiego w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej w Namysłowie które odbędzie się  

w dniu 25 maja 2018 roku. 

Udzielone zostało upoważnienie dla : 
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• Starosty Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno- administracyjnych 

związanych z  zarządem dróg. 

Udzielone zostały pełnomocnictwa dla : 

• Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych. 

• Firmie budowlanej do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego o uzyskanie 

decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na prowadzenie prac archeologicznych 

przy zabytkach. 

• Zarząd przekazał Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnienia 

w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2018 roku. 

• Zarząd powiatu upoważnił członków Zarządu do wykonania czynności prawnych 

polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego w 2018 roku. 

• Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczące wyznaczenia pana Adriana Stopy do 

reprezentowania w sprawach merytorycznych w ramach projektu e-usługi cyfrowych 

zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego. 

Zarząd Powiatu podpisywał porozumienia z innymi jednostkami administracji 

samorządowej w sprawie przyjęcia dzieci z powiatu namysłowskiego do rodzin zastępczych 

albo domu dziecka funkcjonujących na terenie danej jednostki. Porozumienia podpisywane 

były także w celu umieszczenia dziecka zamieszkałego na terenie innych powiatów w naszym 

Domu Dziecka lub którejś rodzinie zastępczej. 

Zarząd Powiatu  przyjął sprawozdania: 

• Z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie i zapoznał się z oceną sytuacji 

kryminalno-porządkowej i stanem zagrożenia na terenie Powiatu Namysłowskiego  

w 2017r. 

• Z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie za rok 2017. 

• Z wykonania zadań z zakresu Geodezji  Kartografii oraz Gospodarowania Powiatowym 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2017. 

• Z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

w Namysłowie w roku 2017. 

• Z działalności opiekuńczo- wychowawczej Domu Dziecka i Filii w Namysłowie za rok 

2017. 
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• Z działalności rehabilitacjo- terapeutycznej oraz wykorzystania środków finansowych 

Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych „Nadzieja”  

w Namysłowie za rok 2017. 

• Z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z realizacji zadań powiatu  

w zakresie pieczy zastępczej. 

• Z funkcjonowania Powiatowego Centrum Rodzinie w Namysłowie za rok 2017 w zakresie 

pomocy społecznej. 

• Z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017.  

• Z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie w 2017 roku. 

• Sprawozdanie finansowe Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za rok 2017  

i sprawozdanie Zarządu Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. z działalności spółki. 

• Z realizacji programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2017. 

Zarząd  Powiatu przyjął także informacje: 

• Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok. 

• O stanie bezpieczeństwa Powiatu Namysłowskiego w zakresie przeciwpożarowej. 

• O funkcjonowaniu Domu Pomocy „Promyk” w Kamiennej za rok 2017. 

•  Z Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym Funduszem 

Zdrowia za 2017 rok i informację o kontrakcie na I półrocze 2018 roku, 

• Na temat realizacji projektu  „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu 

Północnego Województwa Opolskiego. 

• Z realizacji projektów unijnych. 

• Na temat realizacji programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 

Namysłowskiego w 2017 roku. 

• Na temat funkcjonowania lecznictwa otwartego w Powiecie Namysłowskim w roku 2017 

• O realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zadań ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Namysłowskim za 2017 rok. 

• Na temat rozliczenia dotacji udzielonych na prace remontowe, budowlane oraz 

konserwatorskie przy zabytkach w roku 2017. 
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• Oceną stanu sanitarnego  Powiatu Namysłowskiego za rok 2017.  

• Wykaz mienia Powiatu Namysłowskiego przeznaczonego na sprzedaż. 

• Z działalności Wydziału Dróg za rok 2017. Podsumowanie akcji zimowej w sezonie 

2017/2018 

• Z bieżącej działalności Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 

• Dotyczącą prac nad zmianą w trwałym zarządzie OHP. 

• Na temat realizacji projektu unijnego dotyczącego budowy ścieżek rowerowych. 

• Z działalności powiatowego Inspektora Weterynarii za rok 2017. 

• O stanie czystości powietrza na terenie powiatu Namysłowskiego. 

• O zakończeniu w Starostwie Powiatowym kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej 

kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w finansach powiatu. 

• Informację o wznowieniu znaków geodezyjnych zniszczonych w trakcie przebudowy 

dróg powiatowych - budowa ścieżek rowerowych. 

• Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie  

i wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” w Namysłowie przy ulicy Pułaskiego 3b” 

• Zespołu Szkół Mechanicznych o wynajęciu szkolnego boiska sportowego. 

• O wynikach naboru do szkół średnich w roku szkolnym 2018/2019 . 

• O projektach realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2017/2018. 

• Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019 

• Z działalności namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za II kwartał 2018 roku. 

• Z działalności Wydziału dróg za trzy kwartały 2018 roku. 

• Dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego 

w sezonie 2017/2018. 

• Ocena stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów. 

• O stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w tym osiągniecia szkół. 

• Zarząd przyjął raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu 

Namysłowskiego za lata 2015/2017. 

Zarząd zapoznał się z: 

• Z uchwałą Rady Powiatu Głubczyckiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 

finansowania nocnej i świątecznej opieki medycznej na terenie Powiatu Głubczyckiego. 
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• Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu. 

• Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej. 

• Informacją Urzędu Miejskiego w Namysłowie odnośnie wyjaśnień zapisów planu 

miejscowego – dotyczy szerokości pasa drogowego.  

• Z koncepcją budowy boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie. 

• Z koncepcją modernizacji szpitala w Namysłowie. Do tego tematu wracano również na 

innych posiedzeniach Zarządu. Koncepcja modernizacji Namysłowskiego Centrum S.A. 

została przyjęta. 

• Pismem Ministra Zdrowia wystosowanym w odpowiedzi na stanowisko Konwentu 

Województwa Opolskiego w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia w województwie 

opolskim. 

•  Pismem Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. skierowanego do Opolskiego   

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącego przedstawienia 

dokumentu pn. Analiza ryzyka o wpływie niespełnienia wymagań na bezpieczeństwo 

pacjentów” 

• Z pismem dotyczącym postulatów do procesów zarządzania rozwojem Powiatu 

Namysłowskiego z perspektywą do 2030 r. 

• Z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych dotyczącym potrzeb inwestycyjnych  

w budynku szkoły i częściowo się do nich przychylił. 

• Z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za rok 2017- opinia pozytywna. 

• Z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium za rok 2017. 

• Z pismem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu i udzielił  

odpowiedzi, że na działce nr 1/6 w miejscowości Woskowice Małe nie jest przewidziana 

budowa dróg publicznych i Zarząd nie zamierza w latach 2018-2019 wystąpić z wnioskiem 

o wszczęcie postępowania o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. 
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• Pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie w prawie odrzucenia wniosku  

o przyjęciu używanych zestawów komputerowych przez Komendę Wojewódzką Policji  

w Opolu. 

• Pismem Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. skierowanym do Burmistrza Namysłowa 

dot. Postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. ”Punkt zbierania odpadów, w tym złomu” na 

działce sąsiadującej z terenem namysłowskiego szpitala. Spółka wniosła sprzeciw. 

• Informacją Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu na 

temat wyników  kontroli w Namysłowskim Centrum zdrowia S.A. 

• Pismem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu dotyczącym wynajmu pomieszczeń  

w którym obecnie usytuowana jest sala obsługi podatnika Urzędu Skarbowego i wyraził 

zainteresowanie wynajmem w/w Sali. Sprawa do czasu przeniesienia się Urzędu 

Skarbowego do nowej siedziby jest bezprzedmiotowa. 

• Pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej o braku obsady 

kadrowej w jednostce. 

• Zawiadomieniem Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania odszkodowawczego 

w sprawie nieruchomości położonej w Ładzy gmina Pokój. 

• Zarząd Powiatu udzielił odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę nr 

XXXV/245/2017 w sprawie wyboru Wicestarosty. Zarząd oświadczył, że uchwała podjęta 

została prawidłowo. 

• Z odpisem prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu  

w sprawie wyboru Wicestarosty. Uchwała o wyborze podjęta została zgodnie  

z obowiązującym prawem. 

• Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  nt. opinii o informacji dot. Przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku opinia pozytywna. 

• Informacją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w kamiennej dot. Dzierżawy 

powierzchni reklamowej. 

• Zarząd Powiatu udzielił informacji Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa dot. Braku 

planów budowy dróg publicznych, planowanym lub wszczętym postępowaniu o wydanie 

decyzji na realizację inwestycji drogowej w m. Bukowa Śląska, Kamienna, Krasowice, 

Minkowskie, Namysłów, Nowe Smarchowice i Przeczów. 
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• Udzielił także informacji Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia  Rolnictwa o braku  planów 

budowy dróg publicznych, planowanym lub wszczętym postępowaniu o wydanie decyzji 

na realizację inwestycji drogowej w miejscowościach na terenie gminy Pokój. Taka 

informacja dotyczyła również Gminy Swierczów.  

• Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu 

o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i dokonaniu oględzin w sprawie usunięcia 

drzewa z pasa drogowego. 

• Zarząd na wezwanie Urzędu Miejskiego w Namysłowie uzupełnił i ponownie złożył 

wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 5 sztuk drzew z terenu miejscowości 

Pawłowice. 

• Zarząd nie wyraził chęci kupna działki rolnej położonej w miejscowości Polkowskie gmina 

Domaszowice. 

 

Zarząd zapoznał się z protokołami Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w: 

• Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu 2 kontrole- nieprawidłowości nie stwierdzono. 

• W Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu  2 kontrole - nieprawidłowości nie stwierdzono. 

• W Wydziale Inwestycji, Zamówień  Publicznych i Mienia Powiatu 2 kontrole- 

nieprawidłowości nie stwierdzono. 

• W Wydziale Dróg 3 kontrole- nieprawidłowości nie stwierdzono. 

• W Wydziale Finansowym 2 kontrole- nieprawidłowości nie stwierdzono. 

• W Zespole Szkół Rolniczych- nieprawidłowości nie stwierdzono. 

• Kontroli dotyczącej analizy sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 

roku- opinia komisji pozytywna. 

   W związku z tym że duża liczba sołectw na obszarze Powiatu Namysłowskiego nie posiada 

planów przestrzennego zagospodarowania projekty decyzji gminy muszą uzgadniać  

z Zarządem Powiatu. W roku 2018 takich uzgodnień było 27. 

Gminy prowadzą działania mające na celu sporządzenie takich planów: 
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• Gmina Wilków wystąpiła  o pozytywne  zaopiniowanie wniosku w prawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojciechów, 

Pszeniczna, Pągów, Idzikowice, Bukowie i Krzyków. 

• Gmina Namysłów  zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania  zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska i Woskowice Małe. 

• Gmina Namysłów przedstawiła projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie, Smogorzów, Głuszyna, Brzezinka, 

Kowalowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko- uwag nie wniesiono. 

• Gmina Namysłów wniosek dot. zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów- uwag nie wniesiono. 

• Gmina Pokój zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój- uwag nie wniesiono. 

• Zarząd Powiatu zaopiniował również pozytywnie projekt planu przestrzennego 

zagospodarowania Województwa Dolnośląskiego. 

• Zarząd Powiatu opiniował również wnioski o uzgodnienia w odniesieniu do obszarów 

przyległych do pasa drogowego. 

• Gmina Pokój - projekt decyzji dla inwestycji polegającej na podziale nieruchomości w celu 

wydzielenia drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr. 142 w miejscowości Zawiść. 

Podział działki nr.323a.m.obr. Fałkowice w celu wydzielenia działki budowlanej. Podział  

działki obręb Lubnów, oraz w miejscowości Zawiść. Uwag nie wniesiono. 

• Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DIAKO działającego 

na podstawie pełnomocnictwa Tauron Dystrybucja S.A . Oddział w Opolu do celów 

projektowych na lokalizacje projektowanych kabli 15 kw wraz ze złączem kablowym na 

terenie działek nr 833/4 i 833/1 oraz w pasie drogowym ul. Braterskiej nr 837  

w Namysłowie. 

      W roku 2018 na każdym posiedzeniu Zarządu omawiane były sprawy dotyczące stanu 

technicznego dróg powiatowych. Zarówno Wójtowie Gmin jak i mieszkańcy  poszczególnych 

sołectw występowali z petycjami, wnioskami o remonty nawierzchni budowę nowych dróg, 

chodników, naprawę  mostów czy przepustów, malowanie linii. Dróg powiatowych mamy aż 

311,97 km i niestety ciągły brak środków finansowych, mimo iż uzyskiwaliśmy wsparcie 

zewnętrzne, nie pozwala na zrealizowanie wszystkich wniosków. I tak: 
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− Wniosek rady Sołeckiej w Smarchowicach Nowych dotyczący remontu drogi 

powiatowej w przysiółku Młynek. Zarząd podjął decyzję o naprawie najbardziej 

zniszczonego odcinka o długości 250-300 m. 

−  Wniosek Wójta Gminy Wików i Rady Sołeckiej wsi Pągów dot. Wykonania poszerzenia 

jezdni ulicy Szkolnej w Pągowie. Zarząd ze względu na brak zaplanowanych środków 

finansowych nie może zrealizować tego zadania. 

− Wniosek Sołtysa wsi Bukowa Śląska o wykonanie remontu drogi powiatowej DP 1112 

O. Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do remontu wnioskowanego odcinka tej drogi 

po zakończeniu prac związanych  budową kanalizacji. 

− Zarząd wyraził zgodę na zainstalowanie znaku drogowego kierunkowego E-4 

podającego odległość na drodze powiatowej nr 1136 O. 

− Petycja mieszkańców wsi Krasowice o remont odcinka drogi powiatowej  

w miejscowości Krasowice. Zarząd wstrzymał się z podjęciem decyzji. 

− Zarząd nie wyraził zgody na współfinansowanie w 50% kosztów remontu istniejącego 

parkingu przy drodze powiatowej DP 1118 O. w miejscowości Bukowie. 

− Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie wiaty przystankowej w pasie drogi powiatowej 

1129 O. w miejscowości  Miodary. 

− Petycja mieszkańców wsi Krasowice o wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 1126 

O . Zarząd postanowił wykonać remont cząstkowy grysami na sucho Patcher. 

Jednocześnie czynione będą starania o pozyskanie środków zewnętrznych na 

wykonanie nakładki bitumicznej na w/w odcinku drogi. 

− Zarząd Powiatu wyraził zgodę na remont istniejącego parkingu {wjazd na parking} przy 

drodze powiatowej DP 1118 O ze środków własnych Gminy Wilków. 

− Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Sołtysa wsi Bukowie o przygotowanie zatoczki 

autobusowej w celu nasadzenia krzewów ozdobnych. 

− Zarząd przychylił się do wniosku Pana Tadeusza Szkudlarskiego i wyraził zgodę na 

utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1120 O w miejscowości Pągów na koszt 

wnioskodawcy. 

− Zarząd przychylił się do wniosku Gminy Domaszowice i wyraził zgodę na umieszczenie 

w pasie drogi powiatowej nr 1145 O sołeckiej tablicy informacyjnej. 
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− Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Wójta Gminy Wilków dotyczącego naprawy 

obsuniętego obrzeża chodnika przy ul. Kolejowej w Wilkowie. 

− Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Gminy Pokój przekazującym wniosek o naprawę 

drogi powiatowej Dąbrówka Dolna- Święciny i udzielił odpowiedzi że na w/w drodze 

remont został już wykonany. 

− Gmina Domaszowice prośba o wykonanie remontu dróg  powiatowych nr 1108 O  

i 1112 O znajdujących się  w miejscowości Woskowice Górne. Zarząd udzielił 

odpowiedzi, że został wykonany remont drogi nr 1111 O i 1112 O a w najbliższych 

dniach zostanie wykonany remont drogi 1108 O. 

− Sołtys i radni wsi Bąkowice poprosili o remont drenażu przy drodze powiatowej nr 1141 

O w miejscowości Bąkowice. Zarząd podjął decyzję o zastosowaniu metody czyszczenia 

wuko, po którym zostanie oszacowany koszt naprawy i zostanie podjęta decyzja 

dotycząca ewentualnej naprawy niedrożnego drenażu. 

− Zarząd Powiatu nie wyraził zgody dla firmy Jedynak Babywelt o wydanie pozwolenia na 

użytkowanie pasa zieleni przylegającego do posesji, przy drodze powiatowej nr 1101 

O 

− Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na odprowadzanie wód opadowych do rowu 

przydrożnego drogi powiatowej nr 1118 O w miejscowości Idzikowice. 

− Gmina Domaszowice wniosek o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115 O  

Zarząd podjął decyzje o dokonaniu przeglądu drogi celem ustalenia zakresu oraz 

kosztów wykonania robót remontowych nawierzchni bitumicznej. 

− Mieszkaniec wsi Dąbrówka Dolna zwrócił się z pismem dotyczącym stanu dróg na 

terenie Gminy Pokój. Zarząd podjął decyzję o dokonanie przeglądu nawierzchni DP 

1353 O oraz DP 1348 O. 

− Zarząd zapoznał się z wnioskiem Gminy Wilków o likwidację zagrożeń na terenie Gminy 

i podjął decyzję o dokonaniu przeglądu uszkodzonego chodnika oraz barier celem 

ustalenia zakresu oraz kosztów wykonania robót remontowych. 

− Zarząd zapoznał się z wnioskiem Parafii Rzymsko- Katolickiej w Wilkowie o wykonanie 

odwodnienia pasa drogowego przylegającego do kaplicy parafialnej w Wilkowie. 

Zarząd podjął decyzję o dokonaniu   przeglądu  pobocza DP 1124 O w Wilkowie celem 

ustalenia zakresu prac oraz kosztów wykonania odwodnienia. 
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− Wniosek radnego Rady Miejskiej w Namysłowie o naprawę zerwanego pobocza drogi 

powiatowej w miejscowości Kowalowice oraz wycięcie zakrzewień na odcinku drogi 

Kowalowice – Głuszyna . Zarząd podjął decyzję o wyznaczeniu  terminu spotkania 

celem określenia zakresu prac. 

− Zarząd zapoznał się z wnioskiem o naprawę nawierzchni i wyczyszczenie rowów we wsi 

Wielołęka i podjął decyzję o dokonaniu kontroli zgłaszanych uwag. 

− Mieszkaniec wsi Idzikowice zwrócił się z wnioskiem o umożliwienie mu wykupu części 

pasa drogowego przy działce nr 66/2 położonej w w/w miejscowości. Zarząd nie 

wyraził zgody. 

− Zarząd przychylił się do wniosku mieszkańca wsi Idzikowice o utwardzenie pobocza na 

całej długości działki 70/15. 

− Przewodniczący  Osiedla Leśnego w Namysłowie zwrócił się z wnioskiem o poprawę 

bezpieczeństwa na nowo powstałej ścieżce rowerowej na ulicy Oławskiej. Zarząd 

poinformował wnioskodawcę, że roboty związane z realizacją zadania nie są 

zakończone a planowany termin zakończenia prac ustalony jest na 30.09.2018 r. 

− Zarząd zapoznał się z wnioskiem o współfinansowanie prac dot. położenia rury w rowie 

i utwardzenia pobocza drogi w Głuszynie. Zarząd wyraził zgodę na zarurowanie na 

koszt wnioskodawcy pod warunkiem przygotowania dokumentacji i uzyskania 

odpowiedniego zezwolenia. 

− Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem  o właściwe utrzymanie drogi powiatowej na 

odcinku Siedlice Pokój i udzielił informacji, że remont drogi DP 1354 O Dzików Siedlice 

zostanie wykonany w miarę posiadanych środków finansowych. 

− Zarząd Powiatu wyraził zgodę firmie Jedynak Babywelt na wykonanie parkingu na ulicy 

Oławskiej w Namysłowie. 

− Zarząd na wniosek Wójta Gminy Domaszowice wyraził zgodę na odnowienie znaków 

na terenie Gminy Domaszowice i wyznaczenie miejsc parkingowych przed budynkiem 

szkoły. 

− Zarząd zapoznał się z petycją w sprawie naprawy drogi powiatowej 1354 O Dzików 

Siedlice i poinformował wnioskodawców, że na chwilę obecną nie posiada środków 

finansowych na realizację odnowy nawierzchni w/w drogi. 
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− Zarząd Powiatu nie wyraził zgody dla mieszkańca wsi Idzikowice na użytkowanie części 

pasa drogowego na działce 66/2 w w/w miejscowości. 

− Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 

SPSK w Dębniku dotyczącym interwencji w sprawie różnicy poziomów między 

nawierzchnią jezdni a placem przed szkołą. Zarząd podjął decyzję o spotkaniu  

z Dyrekcją Szkoły w celu ustalenia zakresu prac i dokonania wyceny. 

− Gmina Domaszowice zwróciła się z pismem o dokonanie remontu dróg powiatowych 

na terenie Gminy Domaszowice. Zarząd zdecydował o wykonaniu remontów 

cząstkowych dróg powiatowych w miarę posiadanych środków finansowych na bieżące 

utrzymanie dróg. 

− Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Gminy Domaszowice dotyczącym wykoszenia 

poboczy w miejscowości Strzelce i podjął decyzję o ich wykoszeniu do dnia 15.10.2018. 

− Wójt Gminy Domaszowice pismo w sprawie podcięcia gałęzi na drodze powiatowej nr 

1145 O  relacji Strzelce Gręboszów, wyremontowanie drogi powiatowej nr 1145 w 

miejscowości Strzelce i zamontowanie znaku ograniczającego prędkość w m. Strzelce. 

Zarząd podjął decyzję o dokonaniu przeglądu celem ustalenia zakresu podcinki gałęzi  

i uzupełnienia oznakowania ograniczającego prędkość. Dnia 02.10.2018 została 

podpisana umowa na wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Gręboszów- Strzelce 

oraz zostanie wykonany remont cząstkowy nawierzchni w Strzelcach. 

− Wójt Gminy Domaszowice pismo w sprawie podcięcia gałęzi na drogach powiatowych 

nr 1111 O i 1133 O Wielołęka Nowa Wieś. Zarząd zdecydował o dokonaniu przeglądu 

drzew na drogach.  

− Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla firmy BOLAND na zagospodarowanie i użytkowanie 

pasa wzdłuż Zakładu na miejsca postojowe dla pracowników. 

−  Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Gminy Pokój o ujęcie w budżecie powiatu na 

2019 rok zadań z zakresu remontu dróg powiatowych na terenie gminy Pokój. 

− Zarząd zapoznał się z wnioskiem o właściwe utrzymanie drogi Pokój- Jagienna- Kozuby 

i zdecydował, że w miarę posiadanych środków finansowych w/w droga zostanie 

wyremontowana. 

− Zarząd przychylił się do wniosku o nieodpłatne użytkowanie terenu wzdłuż chodnika 

drogi powiatowej przylegającej do działki nr 112 w Wilkowie. 
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−  Gmina Domaszowice zwróciła się z wnioskiem o budowę chodnika oraz przejścia dla 

pieszych z terenu ogrodów działkowych w pasie drogi powiatowej nr 1136 O  

w Domaszowicach. Zarząd wstrzymał się z podjęciem decyzji w celu rozpoznania 

tematu. 

− Gmina Domaszowice prośba o budowę chodnika w Domaszowicach. 

− Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Gminy Domaszowice dotyczącym podania 

terminu remontu drogi powiatowej 1111 O relacji Proszów- Nowa Wieś oraz o szybsze 

reagowanie na sytuacje na drogach powiatowych w okresie zimowym. Postanowił że 

w porozumieniu z Wójtami poszczególnych gmin w I kwartale 2019 opracuje 5-letni 

plan remontów dróg powiatowych przebiegających przez poszczególne gminy.  

W zakresie remontów zostaną uwzględnione możliwości finansowe Powiatu 

Namysłowskiego oraz potrzeby mieszkańców poszczególnych gmin. Zarząd Powiatu 

poinformował że zimowe utrzymanie dróg jest realizowane zgodnie z informatorem 

zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 

2018-2019, oraz z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 .10.1994 r. 

− Gmina Domaszowice zwróciła się z pismem o podanie terminu wykonania prac 

porządkowych na trasie Domaszowice- Wielołęka, Wielołęka- Nowa Wieś i Wielołęka- 

Zofijówka. Zarząd przypomniał że w porozumieniu z Wójtami opracowany zostanie 5- 

letni plan remontów dróg powiatowych. 

− Zarząd zapoznał się z wnioskiem o zamontowanie barierek ochronnych przed wejściem 

do szkoły w Dębniku oraz oznakowania dróg przed szkołą znakami informującymi  

o strefie szkolnej i podjął decyzję o zorganizowaniu spotkania w celu ustalenia zakresu 

prac. 

− Zarząd zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Pokój i wyraził zgodę na postawienie 

znaków kierujących do m. Paryż jadąc od strony Pokoju do Domaradzkiej Kuźni  

i w kierunku odwrotnym na drodze powiatowej nr 1348 O. 

− Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem pana M. Miarki dot. Usunięcia drzew 

rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej w m. Domaradz i podjął decyzję  

o dokonaniu przeglądu drzew celem zakwalifikowania ich do wycinki. 
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− Zarząd Powiatu wydal opinię o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 1356 O 

poprzez wyłączenie z użytkowania jej części. 

− Zarząd powiatu wydal zezwolenie dla Browaru Namysłów na lokalizację eskady 

technicznej wraz z pomostem dostępnym oraz z urządzeniami infrastruktury 

technicznej w ramach inwestycji „Budowa hali produkcyjno- magazynowej z zapleczem 

technicznym z laboratorium oraz socjalno- biurowym wraz z zagospodarowaniem 

terenu,  z infrastrukturą  techniczną dla Browaru Namysłów”. 

− Zarząd podjął uchwałę w sprawie opinii na temat  przebiegu dróg wojewódzkich nr 

406, 407, 411, 454 oraz 489. 

− Zarząd  zapoznał się z wnioskiem firmy VINI- BUS usługi transportowe o uzgodnienie 

zasad na korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Namysłów. 

− Wydana została przez Zarząd opinia w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 

101604 O poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 

− Zarząd Powiatu pozytywnie z uwagami uzgodnił przedłożoną dokumentację przez 

firmę Pracownia projektowa MOSTOPOL dotycząca planowanej inwestycji pn. 

„Przebudowa ciągu pieszo- rowerowego- ul. Sworowskiego w Namysłowie. 

− Zarząd pozytywnie zaopiniował proponowany przebieg drogi powiatowej 1124 O na 

odcinku Dębnik- Wilków. 

− Zarząd powiatu udzielił wyjaśnień inspektorowi Regionalnej j Izby Obrachunkowej  

w Opolu na temat przebudowy ul. Braterskiej w Namysłowie. 

− Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Zarząd Powiatu Namysłowskiego 

zrzekł się prawa do odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję drogową pn. 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w Ładzy. 

− Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedłożoną dokumentację  dot. Inwestycji 

”Praca na linii kolejowej 143 na odcinku Kluczbork- Oleśnica- Wrocław Mikołajów” 

Cześć A- Zadanie 1 odcinek Kluczbork- Namysłów granica województwa opolskiego- 

dolnośląskiego, z następującymi uwagami: na przejazdach kolejowych przecinających 

drogi powiatowe nr: DP 1116 O i DP 1117 O należy zaprojektować infrastrukturę 

techniczną zapewniającą możliwość przejazdu rowerzystów. 
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− Zarząd podjął uchwałę dotyczącą wydania opinii o pozbawienie kategorii drogi 

powiatowej części drogi nr 1167 O działka nr 250/3 obręb ewidencyjny Michałowice  

w miejscowości Michałowice. 

− Uchwała w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 2295 

O o nazwie ul. Sienkiewicza w Wołczynie. 

− Uchwała w sprawie wydania opinii o przebiegu dróg wojewódzkich na obszarze 

województwa opolskiego. 

− Na wniosek Zakładu Drogowego Projektowo- Wykonawczego „Adro”  Zarząd 

pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący budowy ścieżek rowerowych i ciągów 

pieszo- rowerowych w miejscowości Józefków. 

− Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Gminy Domaszowice w sprawie przeglądu alei 

Lipowej w Gręboszowie- DP 1115 O Przegląd został wykonany, nie stwierdzono 

występowania zagrożenia w postaci suchych drzew oraz gałęzi. 

− Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim o przedłużenie ważności wydanej zgody na 

korzystanie z przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 

1103 O 

− Wyraził  zgodę dla Firmy Wielobranżowej „Bartosz  Dorociak” na wydanie na okres 5 

lat zgody na korzystanie z przystanków znajdujących się przy drodze powiatowej nr 

1103 O, 1118 O, 1110 O związanych z planowaniem uruchomienia linii regularnych 

przewozów na trasie Dziadowa Kłoda- Namysłów.  

− Zarząd przychylił się do wniosku Firmy Wielobranżowej „Bartosz Dorociak” o wydanie 

zezwolenia na korzystanie z przystanków autobusowych znajdujących się przy drogach 

powiatowych. 

− Zgodę na korzystanie z przystanków autobusowych na odcinku Namysłów- Biskupice 

Oławskie- Jelcz- Laskowice dla Firmy VINI- BUS usługi transportowe. 

− Zarząd Powiatu rozdysponował kostkę brukową otrzymaną z rozbiórki bruku przy 

Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie. Kostkę otrzymali : Dom Pomocy 

Społecznej „Promyk” w Kamiennej, miejscowości Dębnik i Krasowice. 

− W roku ubiegłym Zarząd określił formy przekazywania sprawozdań przez kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego. 
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− Ustalił maksymalne kwoty dofinansowania dopłat na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane oraz plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

placówek oświatowych w roku 2018. 

− Przyznał pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli I Liceum 

Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Specjalnych, Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Namysłowie. 

− Pozytywnie zaopiniował wniosek w  sprawie przyznania nagród dla dyrektorów  

i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 

− Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował propozycję nagród Starosty Namysłowskiego 

dla Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych. 

− Podpisał aneks do porozumienia w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania 

młodocianych na terenie województwa opolskiego. 

− Dokonał zmiany uchwały w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Namysłowski 

As Ekologii. 

− Zatwierdził listę laureatów plebiscytu „Namysłowski As Ekologii” którym zostaną 

wręczone nagrody. 

− Podjął uchwałę zmieniającą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Namysłowie. 

− Uchwalił Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. 

− Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku I Liceum Ogólnokształcącego o wyrażenie 

zgody na wycięcie drzew  przylegających do budynku głównego szkoły. 

−  Pan Roman Siring zwrócił się z wnioskiem o wydanie pozwolenia na nieodpłatne 

postawienie tablicy z okazji  100- rocznicy  odzyskania niepodległości przez Polskę  

w miejscowości Minkowskie. Zarząd Powiatu poprosił o uściślenie informacji o : 

parametrach postumentu, parametrach masztu na flagę oraz przesłanie dokładnej 

treści jaka zostanie umieszczona na tablicy pamiątkowej. Zarząd zawnioskował  

o dołączenie pisma Rady Sołeckiej popierającego powyższą inicjatywę. 

− Zarząd zapoznał się z pismem uzupełniającym do wniosku o nieodpłatne postawienie 

tablicy upamiętniającej odzyskanie przez Polskę niepodległości i po przeanalizowaniu 
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otrzymanej dokumentacji stwierdził że postawienie tej tablicy będzie bezpieczniejsze 

na terenie boiska piłkarskiego a nie w pasie drogowym. 

− Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Gminy Namysłów i wyraził zgodę na 

przeprowadzenie prac montażowych związanych z rozbudową monitoringu miejskiego 

na budynku przy placu Wolności 1 w Namysłowie. 

− Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w kamiennej Zarząd wyraził 

zgodę na likwidację środka trwałego w postaci pralnico- wirówki. 

− Ustalony został budżet Domu Dziennego Pobytu Senior+ 

− Zarząd wyraził zgodę na skreślenie z ewidencji Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 

środka trwałego w postaci pralnicy. 

− Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do wniosku o nadanie imienia profesora 

Alfreda Bielschovsky’ego skwerowi na terenie ogrodu szpitalnego namysłowskiego 

Centrum Zdrowia. 

− Zarząd zlecił promocje Powiatu Namysłowskiemu Klubowi Sportowemu „Start” w roku 

2018 za kwocie 10.000zł 

− Zarząd przychylił się do wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” działającego 

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu o przesunięcie przyznanych środków 

finansowych na współfinansowanie III Powiatowych Igrzysk Szkół Wiejskich w lekkiej 

atletyce Powiatu Namysłowskiego oraz VII Memoriał Iwony i Jana Zielińskich- Cross 

dzieci i młodzieży w biegach. 

− Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja”  

o zwiększenie środków finansowych - aneks do umowy. 

− Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego  

w Ładzy o przyznanie środków finansowych na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej. 

− Podjął decyzję o zakupie rzutek ratowniczych dla Komendy Powiatowej Policji  

w Namysłowie. 

− Przygotował ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu 

pomocy społecznej z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

W roku 2018 Zarząd Powiatu ogłosił konkursy na stanowisko dyrektora: 

− Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie. 
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− Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie. 

− Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie. 

Do przeprowadzenia konkursów powołane zostały komisje, a następnie wybrani kandydaci 

zostali zatwierdzeni przez Zarząd. Podjęta została uchwała o powołaniu komisji 

Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli 

ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 

     Zarząd Powiatu prowadził działania mające na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych  

w celu zaspakajania potrzeb mieszkańców powiatu. 

 W związku z powyższym : 

• Podjął decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie utworzenia Domu Dziennego 

Pobytu w ramach rządowego programu „Senior+” 

• Przyjął informacje dotyczące otrzymania dofinansowania projektu Powiatu 

Namysłowskiego pn. ”Remont drogi powiatowej nr DP 1145 O DK 42 Strzelce- 

Domaszowice - Wielołęka na odcinku DK 42 Gręboszów- Strzelce o długości 2258  m.b. 

I podjął decyzję o realizacji  inwestycji.  

     Na posiedzeniach Zarządu omawiane były sprawy dotyczące bieżącej sytuacji powiatu i tak 

dyskutowano na temat: 

• Uruchomienia komunikacji samochodowej na terenie powiatu, oraz dowozu uczniów do 

naszych placówek oświatowych. 

• Funkcjonowanie Spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. zwłaszcza sytuacji 

finansowej, kadrowej, potrzebnych inwestycji. 

• Parokrotnie poruszany był temat funkcjonowania Wydziału komunikacji Starostwa 

Powiatowego. 

• Dotacji dla parafii z terenu powiatu. 

• Wygranej sprawy sądowej o zwrot błędnie naliczonej subwencji oświatowej. 

• Składowania odpadów przez instytucje na terenie powiatu i dokonywanie kontroli przez 

Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego. 

• Sprzedaży gruntów. 

• Obowiązku składania oświadczeń  majątkowych. 
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• Składania wniosków do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019. 

• Na temat propozycji zmian do Statutu Powiatu oraz systemu do nagrywania transmisji 

obrad sesji Rady Powiatu. 

W roku 2018 Zarząd zapoznał się ze skargami dotyczącymi: niewłaściwego utrzymania drogi 

powiatowej na odcinku Siedlice- Pokój. Na wycinkę drzew przy ulicy Grunwaldzkiej  

w Namysłowie zniszczenie trawy z systemem korzeniowym oraz  kradzieży ściętych drzew, 

oraz petycja w przedmiocie odnowy nawierzchni drogi DP 1354 O Dzików- Siedlice. Petycja  

i skargi przekazane zostały do rady Powiatu. 

 

1.1. Wykonanie uchwał Rady Powiatu 

 

Razem przyjęto – 76 uchwał w tym: 

• 11 uchwał dotyczyło min. wyboru Starosty, Wicestarosty, Zarządu Powiatu, 

Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,  5 uchwał 

dotyczyło powołania składów osobowych Komisji Rady, 1 uchwała dotyczyła ustalenia 

wynagrodzenia dla starosty namysłowskiego. 

• 3 uchwały dotyczyły wskazania swoich przedstawicieli w Radzie Rynku Pracy 

 i delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. – Delegatem na 

zgromadzenie Związku Powiatów Polskich został Starosta pan Konrad Gęsiarz, 

przedstawicielem w Radzie Rynku Pracy do 28 grudnia 2018 był ówczesny Wicestarosta 

pan Konrad Gęsiarz obecnie jest pan Tomasz  Wiciak Wicestarosta. 

• 5 uchwał dotyczyło ustalenia pomocy finansowej dla: Samorządu Województwa 

Opolskiego, Gminy Świerczów, Gminy Pokój oraz dwa razy dla Komendy Powiatowej 

Policji w Namysłowie.- Przyznane środki zostały przekazane dla: 

• Samorząd Województwa Opolskiego w kwocie 5.000 zł dla Zespołu Parków 

Krajobrazowych w Jarnołtówku. 
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• Komenda Powiatowa Policji 10.000 zł na zakup samochodu i 12.000 zł na dodatkowe 

służby. 

• Gmina Świerczów 25.000 zł na rozbudowę wraz z przebudową remizy strażackiej  

w Dąbrowie. 

• Gmina Pokój 1.500 zł na zakup sprzętu dla OSP. 

• 1 uchwała dotyczyła nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Promyk” 

 w Kamiennej. Uchwała ta zmieniła obowiązujący dotychczas statut. 

• 1 uchwała dotyczyła zmiany Statutu Powiatu – dostosowanie do nowych przepisów, 

które wprowadziła nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym. 

• 1 uchwała dotyczyła wyrażenia opinii o łączeniu powiatów w podziale województwa 

na okręgi wyborcze. Pozytywna opinia połączenia powiatów Kluczborskiego, 

Namysłowskiego i Oleskiego w celu utworzenia okręgu wyborczego do Sejmiku 

Województwa Opolskiego. 

• 1 uchwała dotyczyła absolutorium dla Zarządu Powiatu.  

• 1 uchwała dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu. 

• 1 uchwała dotyczyła udzielenia poparcia dla  apelu sejmiku województwa dot. 

nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Apel przekazany został do Prezesa 

Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektora 

Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Posłom i Senatorom RP 

Województwa Opolskiego, Wojewodzie Opolskiemu, Marszałkowi Województwa 

Opolskiego, Samorządom Powiatowym Województwa Opolskiego. 

• 9 uchwał dotyczyło udzielenia dotacji dla Parafii z terenu powiatu namysłowskiego. 

Przyznane środki przekazane zostały dla : 

• Parafii Rzymskokatolickiej w Woskowicach Małych 10.000 zł. 

• Parafii Rzymskokatolickiej w Świerczowie 10.000 zł. 

• Parafii Rzymskokatolickiej w Kowalowicach 10.000 zł. 
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• Parafii Rzymskokatolickiej w Pokoju 10.000 zł. 

• Parafii Rzymskokatolickiej w Ligocie Książęcej 20.000 zł. 

• Parafii Rzymskokatolickiej w Michalicach 6.000 zł. 

• Parafii Rzymskokatolickiej w Wilkowie 4.000 zł. 

• 4 uchwały dotyczyły zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

• 13 uchwał dotyczyło zmian Budżetu. 

• 1 uchwała dotyczyła uchwalenia budżetu na 2019 rok. 

• 1 uchwała dotyczyła uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

• 1 uchwała ustaliła wykaz środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

Uchwała dotyczyła kwoty 120.000 zł i przeznaczona była na budowę windy w budynku 

A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Ostateczny termin realizacji zadania to 

28.02.2019r. 

• 1 uchwała dotyczyła zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 

1.100.000,00zł. Kredyt został przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu powiatu. Termin spłaty w latach 2019 do 2025 roku. 

• 5 uchwał dotyczyło przyjęcia programów: 

− Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania praw 

metod  wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą. 

− Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej. 

− Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami    

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

− Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do programu „Bliżej rodziny i dziecka” 

Realizacja tych programów przedstawiona będzie w dalszej części raportu. 

• 2 uchwały dotyczyły planu dyżuru aptek ogólnodostępnych. Podjęte uchwały 

zapewniły w porze nocnej, święta i dni wolne od pracy możliwość zakupu leków. 



  RAPORT O STANIE POWIATU ZA ROK 2018 

 

30 
 

• 3 uchwały dotyczyły zmian środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

osób Niepełnosprawnych. Jedna uchwała dotyczyła zwiększenia środków na 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze dla osób indywidualnych. środki te zostały wykorzystane. 

Zwiększone zostały  także kwoty na dofinansowanie turnusów  rehabilitacyjnych dla 

dzieci. 

• 2 uchwały dotyczyły obniżki obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach. 

Od 1 września 2018 roku nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w placówkach 

oświatowych realizują następująca tygodniową obowiązkową liczbę zajęć dydaktyczno-

wychowawczych: 

− Dyrektor szkoły lub zespołu szkół - 4 godziny 

− Dyrektor Poradni psychologiczno-pedagogicznej - 4 godziny 

− Wicedyrektor szkoły lub zespołu szkół - 10 godzin 

− Dyrektor RCKU - 4 godziny 

Określony został także tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga, psychologa, 

doradcy zawodowego, logopedy, terapeuty  pedagogicznego wynosi on 22 godziny. 

• 1 uchwała dotyczyła wyrażenia przez Radę Powiatu zgody na zawarcie aneksu  do 

umowy partnerskiej dot. niskiej emisji. Aneks wskazywał termin rozliczenia zaliczki- 

rozliczanie otrzymanej zaliczki nastąpi do 45 dni od jej otrzymania. 

• 2 uchwały dotyczyły nie wyrażenia zgody na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę 

w sprawie wyboru Wicestarosty. Skarga przekazana została do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu. Sąd stwierdził, że skarga była niezasadna. Druga skarga 

dotyczyła  niewłaściwego zachowania Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. Rada uznała, że skarga na Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego  jest nieuzasadniona. 

• 1 uchwała dotyczyła odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

Rada Powiatu odmówiła grupie radnych uwzględnienia wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa, chodziło o wybór wicestarosty. 
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• 1 uchwała dotyczyła ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom, 

  placówkom niepublicznym i publicznym. Rada Powiatu określiła terminy i procedury 

składania wniosków. Wnioski o dotacje składane były do 15 każdego miesiąca,  

a w grudniu do 10 grudnia. 

•  1  uchwała dotyczyła zmiany uchwały w sprawie utworzenia ośrodka Interwencji 

Kryzysowej. 

•  1 uchwała dotyczyła ustalenia stawki za usunięcie i przechowywanie pojazdów. 

Uchwała ta została przez Radę Powiatu uchylona w miesiącu styczniu 2019 roku. 

 

2. Realizacja polityk, programów i strategii 

 

2.1 W zakresie infrastruktury technicznej 

 

1. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego 

Województwa Opolskiego– RPO WO 2014-2020, w ramach przedmiotowej inwestycji 

w roku 2018 została opracowana  dokumentacja techniczna dla 7/8 części 

zaplanowanych do realizacji odcinków ścieżek rowerowych wraz z robotami 

budowalnymi ( ścieżka rowerowa przy DP 1101 O, DP 1103 O, DP 1114 O, DP 1116 O, 

DP 1117 O oraz DP 1125 O ). W 2018 roku na realizację tego programu wydatkowano 

kwotę 5.683.830,00 zł. 

2.  Remont drogi powiatowej nr DP 1145 ODK 42 - Strzelce – Domaszowice – Wielołęka 

na odcinku DK 42 Gręboszów – Strzelce o długości 2258 m.b. (klasa drogi Z ) – Rządowy 

Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 

Lokalnej Infrastruktury Drogowej, przedmiotowa inwestycja polegała na remoncie 

drogi powiatowej DP 1145 O DK Strzelce – Domaszowice – Wielołęka na odcinku DK 42 

Gręboszów - Strzelce o długości  2258 m.b. Na odcinku przedmiotowej drogi została 

wykonana jezdnia  o szerokości 5 m. Nawierzchnia została wykonana z mieszanki 

mineralno – asfaltowej. Pobocza zostały utwardzone o szerokości 1 m. Zostało również 

wykonane oznakowanie pionowe i poziome. Wartość wykonanych prac to kwota 763, 

400,00 zł. 
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3. Remont drogi powiatowej nr DP 1150 O Popielów - Ładza o długości 1097 m.b.( klasa 

drogi Z ) – Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, przedmiotowa Inwestycja 

polegała na remoncie drogi powiatowej  DP 1150 O Popielów – Ładza na odcinku  

o długości 1097mb.  Na odcinku przedmiotowej drogi została wykonana jezdnia   

o szerokości 5,5 m wraz ze zjazdami  do posesji o nawierzchni bitumicznej. 

Nawierzchnia została wykonana z mieszanki bitumicznej AC11S na warstwie 

wyrównawczej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11S.  Jezdnia została 

obramowana poboczem utwardzonym z kruszywa  łamanego. Zostało również 

wykonane 1 bezpieczne przejście dla pieszych. Wartość zadania wyniosła 449.034,00 

zł. 

4. Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych: DP 1121 O w miejscowości Wojciechów, 

DP 1127 O w miejscowości Barzyna, DP 1141 O w miejscowości Bąkowice, DP 1145 O 

na odcinku Gręboszów – Strzelce, nr DP 1126 O Krasowice. Na realizację zadań wydana 

została kwota 801.960,00 zł. 

5. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1125 O w miejscowości Lubska o 

długości 239,50 m.b. za kwotę 21.000 zł. 

2.2. W zakresie Bezpieczeństwa Publicznego 

 

Jednym z celów działania organów państwowych i samorządowych oraz służb 

reagowania porządkowo – ratowniczego jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego poprzez zapewnienie niezbędnych sił i środków utrzymania ładu  

i porządku. 

Zapobieganie wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa w powiecie, to jedno z podstawowych 

działań służb powiatowych, które przejawiają się w różnych formach prewencji, nadzoru i 

kontroli.  

 Działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

 

W latach ubiegłych Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej realizowała takie 

programy jak:  
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• "Kręci mnie bezpieczeństwo" - strażacy przekazywali dzieciom, młodzieży i dorosłym 

 informacje m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych zasad 

ewakuacji oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą i udzielania pierwszej pomocy. 

• "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" - to ogólnopolska kampania edukacyjno - 

informacyjna, której celem jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem 

węgla w mieszkaniach i domach jednorodzinnych oraz uświadomienie korzyści, jakie 

niesie za sobą zamontowanie czujek dymu i tlenku węgla. 

• "Otwarte strażnice" - w ramach prewencji społecznej namysłowscy strażacy prowadzili 

zajęcia edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy.  

W trakcie spotkania można było zobaczyć, na czym polega praca strażaka, a także 

dowiedzieć się, co należy zrobić w sytuacji zagrożenia, jak prawidłowo alarmować 

służby ratownicze o niebezpieczeństwie. 

W ramach w/w kampanii przeprowadzono 119 prelekcji i spotkań we wszystkich szkołach 

podstawowych i gimnazjach, podczas posiedzeń sesji rad gminy i powiatu, w czasie zebrań 

 w remizach OSP, podczas festynów i pikników, podczas szkoleń w zakładach pracy. 

 Z informacjami kampanii zapoznano ponad 1600 dzieci i 3800 osób dorosłych. 

Komenda Powiatowa PSP w Namysłowie udostępniała pomieszczenia do prowadzenia 

honorowych zbiórek krwiodawstwa. KP PSP w Namysłowie była współorganizatorem 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

Na polecenie Komendy Głównej PSP prowadzono kontrolę na składowiskach odpadów,  

w obiektach administracji samorządowej, w lasach prywatnych, sieci hydrantowej w powiecie, 

monitorowano stan bezpieczeństwa podczas wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii  

i wakacji oraz inne wynikające z bieżących potrzeb. Łącznie przeprowadzono 74 kontrole. 

Działalność Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie 

 

W zakresie bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania: 

Początkiem roku 2018 policjanci w ramach podejmowanych działań prewencyjnych 

czuwali nad prawidłowym przebiegiem Ogólnokrajowej Zbiórki Publicznej organizowanej 

przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kolejno działania dotyczyły 

ogólnokrajowej Akcji „Bezpieczne Ferie”, podczas których na bieżąco monitowano zachowania 
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dzieci i młodzieży w trakcie wypoczynku zimowego. Na bieżąco kontrolowano przewóz dzieci 

autokarami wycieczkowymi. 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie w 2018 roku przeprowadziła dwie debaty 

społeczne. W Starostwie Powiatowym w Namysłowie oraz w Domu Kultury w Pokoju odbyły 

się spotkania z mieszkańcami powiatu namysłowskiego, które dotyczyły realizacji zadań 

priorytetowych prowadzonych przez dzielnicowych, propagowania Krajowej Mapy Zagrożeń 

Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda” poruszono także zagadnienia obejmujące 

Bezpieczeństwo Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego na terenie powiatu a także 

realizowanych działań w zakresie profilaktyki społecznej. Poprzez współpracę z Urzędem 

Gminy w Namysłowie zakupiono i udostępniono dla KPP Namysłów alkomat stacjonarny do 

publicznego wykorzystania przez uczestników RD. Natomiast w zakresie Bezpieczeństwa nad 

wodą Starostwo Powiatowe w Namysłowie zakupiło 5 sztuk rzutek ratowniczych, które zostały 

udostępnione dla patroli policyjnych. 

W okresie poprzedzającym wakacje i czas wakacyjny policjanci KPP w Namysłowie 

prowadzili czynności związane z bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży w szkołach i na 

półkoloniach, a ponadto w ramach profilaktyki „Bezpieczna Woda” w trakcie, których 

policjanci dokonywali kontroli dzikich kąpielisk a także utrzymywali kontakt z właścicielami 

sprzętu pływającego w obrębie zbiornika wodnego Michalice. We wrześniu namysłowscy 

funkcjonariusze włączyli się w działania „Bezpieczna droga do Szkoły”, gdzie prowadząc zajęcia 

profilaktyczne z najmłodszymi uczestnikami RD czuwali nad ich bezpieczeństwem w drodze do 

szkoły. W trakcie szkoleń przekazywano najmłodszym elementy odblaskowe, książeczki 

Bezpieczny Przedszkolak i Pierwszak. 

Policjanci w 2018r. realizując m.in. program ”Bezpieczeństwo w miejscu publicznym  

i w miejscu zamieszkania”, „Bezpieczny Senior” kontaktowali się z mieszkańcami powiatu 

podczas zebrań z samorządami mieszkańców oraz spotkania z prowadzącymi działalność 

gospodarczą na ternie powiatu namysłowskiego, a także sołtysami poszczególnych 

miejscowości. Odbyły się także spotkania z emerytami z Uniwersytetu III Wieku, na bieżąco 

prowadzona była współpraca z seniorami zrzeszonymi wokół Stowarzyszenia Emerytów  

i Rencistów w Namysłowie, w Pokoju. Na bieżąco prowadzone były także akcje informacyjne 

przy wykorzystaniu dostępnych środków medialnych a także poprzez akcje ulotkowe,  
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w zależności od występujących zagrożeń dotyczące profilaktyki kradzieży mieszkaniowych, 

kieszonkowych oraz ostrzegających przed różnego rodzaju formami oszustw. Funkcjonariusze 

na bieżąco włączali się także w działania profilaktyczne obejmujące Bezpieczeństwo w Ruchu 

Drogowym. 

W zakresie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży: 

Tradycyjnie profilaktyka prowadzona w szkołach obejmowała zagadnienia zawarte  

w Ogólnokrajowych Akcjach Profilaktycznych „Bezpieczne Ferie”, „Dzień Wagarowicza”, 

„Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do Szkoły”. Z uczniami klas początkowych szkół 

podstawowych na terenie powiatu namysłowskiego policjanci przeprowadzali spotkania, 

podczas których omawiano zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w miejscu publicznym  

i w miejscu zamieszkania. Natomiast z uczniami klas czwartych szkół podstawowych policjanci 

przeprowadzali zajęcia w trakcie, których przekazywali wiedzę w zakresie przepisów ruchu 

drogowego pn. „Bezpieczny rowerzysta”. Prowadzona została wśród uczniów szkół 

podstawowych profilaktyka zawarta w akcji Ogólno Wojewódzkiej „Cyberprzestępczość”, 

gdzie przestrzegano najmłodszych przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego 

korzystania z telefonii komórkowej oraz internetu. Z w/w tematyką spotkali się również 

uczniowie klas gimnazjalnych i szkół średnich, gdzie dodatkowo przeprowadzono zajęcia 

dotyczące, zagrożeń obejmujących narkomanie, odpowiedzialność prawną nieletnich, 

„Handel ludźmi oraz przeciwdziałanie agresji i nienawiści na tle narodowościowym itp. Wśród 

najmłodszych po raz kolejny przeprowadzono konkursy plastyczne „Pierwszy dzień w szkole, 

opowiem Ci o bezpieczeństwie” oraz „Przedszkolak”. W ramach Ogólno Wojewódzkiej akcji 

ukierunkowanej na zapobieganie narkomanii przeprowadzono również szkolenia przy użyciu 

„Walizki Narkotykowej” wśród kadry nauczycielskiej w placówkach oświatowych powiatu 

namysłowskiego. Prowadzono również szeroko zakrojoną akcję informacyjną dotyczącą 

współczesnych zagrożeń z rodzicami nieletnich podczas spotkań zorganizowanych w szkołach. 

W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 

Na terenie powiatu namysłowskiego przeprowadzono akcje obejmujące w swoich 

działaniach bezpieczeństwo w ruchu pieszym i kołowym na terenie całego powiatu 

namysłowskiego. Policjanci poza stałymi działaniami prowadzili akcje ukierunkowane na 

bezpieczeństwo poszczególnych uczestników ruchu drogowego . „Niechronieni Uczestnicy 



  RAPORT O STANIE POWIATU ZA ROK 2018 

 

36 
 

Ruchu Drogowego”, „Pieszy”, „Bus”, „Truck”, „Prędkość”, „Pasy”, „Trzeźwy poranek”, 

„Bezpieczny Weekend”, „Bezpieczne Wakacje” „Bezpieczna Droga do Szkoły” „Znicz” itp. 

Prowadzona była także profilaktyka medialna, gdzie zwracano uwagę na obowiązujące 

przepisy oraz na warunki drogowe wpływające na bezpieczeństwo kierowców. 

Tradycyjnie w ramach profilaktyki BRD policjanci uczestniczyli w spotkaniach w szkołach  

i przedszkolach. W kwietniu w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz  

w Szkole Podstawowej nr III policjanci objęli nadzorem eliminacje gminne oraz powiatowe 

szkół podstawowych i gimnazjów do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. 

Odbyło się również spotkanie ukierunkowane na bezpieczeństwo młodzieży szkół średnich  

w Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie gdzie wspólnie z pracownikami Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu drogowego przeprowadzono wykłady, konkursy oraz szkolenia tematyczne 

przy wykorzystaniu udostępnionego przez WORD sprzętu. 

Funkcjonariusze tut. KPP uczestniczyli w działaniach profilaktycznych przeprowadzonych  

w ZSM, na zaproszenie w/w szkoły przeprowadzono cykl wykładów wśród uczniów ZSM dot. 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

W lipcu w ramach akcji „Kreci mnie bezpieczeństwo na drodze” policjanci tut. KPP 

przeprowadzili profilaktykę Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego skierowaną do najmłodszych 

użytkowników dróg. W działaniach w okresie wakacyjnym wykorzystano także elementy 

odblaskowe i profilaktyczne udostępnione przez Starostwo Powiatowe. 

W zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia: 

W 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie nałożyli 

ogółem 3760 mandatów karnych, natomiast w 3107 przypadkach zastosowali środki 

oddziaływania poza karnego (pouczenia). W analogicznymi okresie 2017 r. nałożono łącznie 

8122 mandatów karnych i zastosowano 1070 pouczeń. 

Najliczniejszą grupą ujawnionych wykroczeń są wykroczenia z kategorii „bezpieczeństwa  

i porządku w ruchu drogowym” - ujawniono ich 4893, z czego 2706 sprawców wykroczeń 

zostało ukaranych mandatami karnymi, a 2111 zostało pouczonych, natomiast 76 sprawy 

zostało skierowanych do Sądu Rejonowego w Kluczborku. 
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Następną liczną grupą ujawnionych wykroczeń są wykroczenia z kategorii przeciwko: 

− przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 390 

− obyczajności publicznej  - 320 

− porządkowi i spokojowi publicznemu – 277 

− urządzeniom użytku publicznego - 104 

W 2018 roku, w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających sporządzono 376 wniosków 

o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kluczborku, a w 349 przypadkach sporządzono wnioski  

o odstąpienie od skierowania wniosku, czego najczęstszym powodem było niewykrycie 

sprawcy wykroczenia. 

W analizowanym okresie, spośród 7788 ujawnionych wykroczeń, 4893 ujawnili policjanci 

Ogniwa Ruchu Drogowego, 1966 ujawnili policjanci Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego, 476 

dzielnicowi. 

2.3. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie w 2018 roku realizował 

zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami : 

1. higieny środowiska, 

2. higieny pracy w zakładach pracy, 

3. higieny procesów nauczania i wychowania, 

4. higieny wypoczynku i rekreacji, 

5. zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych, 

6. higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia 

ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, 

zapobieganiu powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych, 

7. podejmowanie działań związanych z promocją zdrowia i szerzeniem oświaty 

zdrowotnej oraz 

8. sprawowanie nadzoru nad ograniczeniem zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanych 

przez środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne. 
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Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego  

i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej   

i przeciwepidemicznej w zakresie podejrzeń/zachorowań na choroby zakaźne i inne 

choroby powodowane warunkami środowiskowymi, a także na prowadzeniu 

działalności oświatowo – zdrowotnej.  

2.4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

 Pełnił nadzór nad wszystkimi zakładami trudniącymi się produkcją żywności 

pochodzenia zwierzęcego pełnił także nadzór nad zakładami  wyspecjalizowanymi  

w produkcji pasz dla zwierząt. Do zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, 

należy zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych zwierząt. 

2.5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

Wykonywał funkcje inspekcyjno – kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem 

obiektów budowlanych. Prowadzone były kontrole stosowania i przestrzegania prawa 

budowlanego. 

 

 

2.6. Zrealizowane programy w zakresie likwidacji bezrobocia na terenie powiatu 

 

Realizacja działań w zakresie likwidacji bezrobocia na terenie powiatu zajmował się 

Powiatowy Urząd Pracy. Działania te zostały docenione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej. Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie został wyróżniony za zajęcia 

pierwszego miejsca na Opolszczyźnie pod względem najlepszej efektywności kosztowej oraz 

zatrudnieniowej, w skali kraju Powiatowy Urząd Pracy uplasował się także na wysokiej pozycji. 

Na koniec grudnia 2017r. liczba bezrobotnych wyniosła 1261 osób natomiast koniec grudnia 

2018 roku 1026 nastąpił spadek o 235 osób. 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił na 2018 rok następujące kwoty środków: 

a. 3.394,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) - na 

finansowanie zadań określonych w §2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
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z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy 

na finansowanie zadań    w województwie (Dz. U. poz. 1294), w tym: 

− 1.540,90 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy 

dziewięćset złotych) - na projekt realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego (RPO) 

− 939,60 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset 

złotych) - na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

b. 951,20 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) - na 

finansowanie zadania, o którym mowa w art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. refundacje wynagrodzenia 

bezrobotnych do 30 roku życia. 

Środki pozyskane przez urząd: 

a. w dniu 23.03.2018r. – 67.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) 

na realizację programu regionalnego zwiększającego algorytm (dla kobiet z terenów 

wiejskich), 

b. w dniu 25.04.2018r. – 73.200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) 

na realizację programu zwiększającego algorytm (dla długotrwale bezrobotnych), 

c. w dniu 22.06.2018r. – 150.300,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych) na 

realizację programu zwiększającego algorytm (dla bezrobotnych zamieszkujących na wsi), 

d. w dniu 06.09.2018r. – 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych) na realizację 

programu zwiększającego algorytm (dla bezrobotnych zamieszkujących na wsi). 

Ostatecznie samorząd powiatu dysponował w 2018 roku kwotą: 

4.741.200,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście 

złotych) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. W porównaniu z rokiem 2017 jest to kwota  

o 1.859,00 zł mniejsza. Pokazuje  to poniższa tabela porównująca rok 2017 i 2018.                                                                                

Tabela nr  7. Wykorzystanie środków 
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Lp. Wyszczególnienie 
Liczba osób Kwota w tys. zł 

2017r. 2018r. 2017r. 2018r. 

1. Prace interwencyjne 56 36 220,5 131,4 

2. Roboty publiczne 84 46 529,8 314,6 

3. Staże 133 53 402,7 194,3 

4. Szkolenia 35 8 32,4 6,6 

5. Bony szkoleniowe 11 8 50,3 37,7 

6. Bony na zasiedlenie 4 0 8,0 0,0 

7. 
Dofinansowanie 
wynagrodzenia za zatrudnienie 
bezrobotnego po 50 r.ż. 

26 10 117,8 52,4 

8. 
Dotacje na podjęcie 
działalności gospodarczej 

16 2 263,5 35,0 

9. 
Refundacja kosztów 
doposażenia stanowiska pracy 

10 8 175,0 141,6 

10. 
Program regionalny - kobiety  
zam. na wsi (roboty publiczne) 

0 9 0 66,9 

11. 

Rezerwa MRPiPS (długotrwale 
bezrobotni) 

0 7 0 73,1 

Z tego 

Refundacja kosztów 
doposażenia 
stanowiska pracy 

0 3 0 52,5 

Staże 0 4  20,6 

12. 

Rezerwa MRPiPS (bezrobotni 
zam. na wsi) 

0 31 0 150,3 

Z tego 
Roboty publiczne 0 13 0 85,4 

Staże 0 18 0 64,9 

13. 
Rezerwa MRPiPS (bezrobotni 
zam. na wsi – dotacje                            
na podjęcie dział. gosp.) 

0 6 0 105,0 

14. 
Refundacja wynagrodzenia 
bezrobotnych do 30 r. ż. (art. 
150f ustawy) 

136 69 1.284,1 948,9 
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15. 
Program regionalny 
2017(roboty publiczne) 

16 0 140,0 0,0 

16. 

Rezerwa MRPiPS 2017 (osoby z 
terenów  wiejskich). 
Refundacja kosztów 
doposażenia stanowiska pracy 

6 0 105,0 0,0 

 

 

W 2018r. Urząd realizował projekty unijne w ramach: 

Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 

Tabela nr  8. Wykorzystanie środków z RPO 

Lp. Wyszczególnienie Liczba osób Kwota w tys. zł 

1. Staże 143 866,3 

2. Dotacje na podjęcie 
działalności gospodarczej 

12 240,1 

3. Prace interwencyjne 18 56,9 

Ogółem 173 1.163,3 

 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 

Tabela nr  9. Wykorzystanie środków z PO WER 

Lp. Wyszczególnienie Liczba osób Kwota w tys. zł 

1 Staże 124 834,3 

2 Dotacje na podjęcie 
działalności gospodarczej 

5 100,0 

Ogółem 129 934,3 
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1. Prace interwencyjne. 

Celem prac interwencyjnych jest 

ułatwienie osobom bezrobotnym 

powrotu na rynek pracy. Prace 

interwencyjne są zatrudnieniem 

bezrobotnego przez pracodawcę  

z dofinansowaniem części 

wynagrodzenia przez urząd pracy. 

W 2018 roku 43 osoby rozpoczęły 

prace interwencyjne, natomiast 

ogółem w pracach uczestniczyło 54 

osoby. Kwota jaką przeznaczono na tą 

formę pomocy wyniosła 188.003,00zł. 

2.  Roboty publiczne.  

Roboty publiczne są zatrudnieniem 

bezrobotnego, trwającym nie dłużej niż 

12 miesięcy. Osoby skierowane na 

roboty publiczne, wykonują prace 

finansowane lub dofinansowane ze 

środków samorządu terytorialnego, 

budżetu państwa, funduszy celowych, 

organizacji pozarządowych, spółek 

wodnych i ich związków. W 2018 roku na 

roboty publiczne skierowano 68 osób, 

natomiast łącznie w robotach 

publicznych uczestniczyło 70 osób. 

Kwota jaką przeznaczono na tą formę pomocy wyniosła 466,009,00zł. 

Rysunek 2. Roboty publiczne realizowane w powiecie 

Rysunek 1. Prace interwencyjne realizowane w powiecie 
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3. Jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej. 

W 2018 roku jednorazowe środki na 

podjęcie działalności gospodarczej 

zostały przeznaczone m.in. na: usługi 

budowlane, elektryczne, ogrodnicze, 

stolarskie, dietetyczne, usługi  

w zakresie konserwacji i naprawy 

samochodów, pośrednictwa 

nieruchomości, inżynierii  i doradztwa 

technicznego, zakład optyczny, 

kwiaciarnię. Podsumowując, w 2018 

roku przydzielono 25 dotacji na 

łączną sumę 480.001,00 zł. 

4. Refundacja kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy. 

Refundacja kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy jest 

pomocą finansową, udzielaną przez 

PUP w związku z utworzeniem lub 

doposażeniem stanowiska pracy  

i zatrudnieniem na tym stanowisku 

osoby bezrobotnej przez okres 24 

miesięcy. W 2018 roku refundacje 

przeznaczono m.in. na firmy 

działające w zakresie: gastronomii, 

mechaniki samochodowej, 

rachunkowości, produkcji mebli, 

handlu, usług budowlanych oraz fryzjerstwa. Podsumowując, w 2018 roku zrealizowano 11 

Rysunek 3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej realizowane w powiecie 

Rysunek 4. Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy realizowane w powiecie 



  RAPORT O STANIE POWIATU ZA ROK 2018 

 

44 
 

refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, przeznaczając na ten cel 

łącznie 194.001,00 zł. 

5. Dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 

roku życia.  Dofinansowanie 

pracodawcy wynagrodzenia za 

zatrudnienie bezrobotnego, który 

ukończył 50 rok życia, ma na celu 

zachęcić pracodawców do 

zatrudniania bezrobotnych w tej 

grupie wiekowej. W 2018 roku w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Namysłowie z dofinansowania 

skorzystało 10 osób. Łączna kwota, 

jaką przeznaczono na tą formę 

pomocy wyniosła 52.004,00 zł.  

6.Refundacje części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. 

Celem refundacji jest zachęcenie do 

zatrudniania osób do 30 roku życia 

poprzez zapewnienie refundacji kosztów 

zatrudnienia. Refundacje kosztów 

zatrudnienia mają zmierzać do 

zwiększenia aktywności zawodowej 

osób do 30 roku życia. W 2018 roku 

przydzielono 69 refundacji na łączną 

kwotę 948.009,00 tyś. zł., podnosząc 

przy tym zatrudnienie w tej grupie 

wiekowej. 

 

Rysunek 6. Refundacje wynagrodzenia bezrobotnych do 30 roku 
życia realizowane w powiecie 

Rysunek 5. Dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie 
skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia realizowane w 
powiecie 
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7. Szkolenia. 

Szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy są ukierunkowane tematycznie na 

lokalny rynek pracy oraz potrzeby zgłaszane przez bezrobotnych. Celem przeprowadzonych 

szkoleń było dostosowanie kwalifikacji do wymagań rynku pracy. 

2.7. W zakresie oświaty  

 

1. „Praktyki zagraniczne  uczniów technikum – nowy wymiar kształcenia zawodowego „  

w ramach Programu Erasmus + (NA) i Leonardo da Vinci. Obejmuje kształcenie  

i szkolenia w ramach praktyk zawodowych uczniów w Niemczech, Włoszech, Anglii,  

i Hiszpanii na ten cel wydano 1.610.678,00 zł. 

2. Projekty na rzecz szkolnictwa zawodowego pt. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla 

Rynku Pracy” – celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz 

mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, poprzez planowane 

staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach.  

3. „Szklanka mleka” oraz „Owoce i warzywa w szkole” – programy organizowane przez 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

4.  „Profilaktyka wad postawy”. 

5. „Powiedz komuś” – program profilaktyczny zapobiegający wyrządzaniu krzywdy 

dzieciom. 

6. „Uroczyste obchody stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę„ – program 

edukacyjny. 

7. Projekt na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych  

uczniów niepełnosprawnych  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego.  

8. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami II” – zakup schodołazu dla Zespołu 

Szkół Specjalnych   w Namysłowie za kwotę 13 892,00 zł. 

9. Program „ Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim – RPO WO 2014-

2020 Liczba uczniów którzy wzięli udział w projekcie w 2018 – 112, Liczba 

przeprowadzonych godzin zajęć  pozalekcyjnych  - 2728, w ramach przeprowadzonych 
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zajęć pozalekcyjnych uczniowie uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych m. in. 

Centrum Nauki Kopernik- Warszawa Hydropolis, Chorzów – obserwatorium 

astronomiczne, Opole, Wrocław, Krasiejów, Łódź – Narodowe Centrum Kultury 

Filmowej, Kraków – udział w zajęciach z robotyki, Berlin, Drezno. Większość wyjazdów 

edukacyjnych była połączona z udziałem uczniów w zajęciach specjalistycznych.  

W 2018 roku wydatkowano na program 515.874,00 zł. 

10. „ Zasady prawidłowego żywienia oraz ich wpływ na zdrowie. Problem nadwagi  

i otyłości” – program opracowany przez Zespół Szkół Rolniczych  w Namysłowie, na 

podstawie analizy problemów zdrowotnych uczniów – wpisujący  się w cele 

strategiczne Planu Polityki Zdrowotnej i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dla 

mieszkańców Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022. 

11. Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w 

rodzinie w Powiecie Namysłowskim  na lata 2018-2023 przyjęty Uchwałą  Nr XXXIX/ 

285/2018 Rady powiatu Namysłowskiego  z dnia 29 stycznia 2018r. 

 

 

2.8. W zakresie kultury, sportu i ochrony zabytków 

 

1. Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa. 

2. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy 

Rehabilitacji i Rekreacji – część północna  - RPO WO 2014-2020, w 2018 roku w ramach 

przedmiotowego projektu wykonano tablice tyflograficzne, wykonano renowację 

murów obronnych przy ulicy Staszica 8 i Piastowskiej 8 wraz z nadzorem inwestorskim 

oraz opracowano część zamówienia dotyczącego opracowania i dostawy materiałów 

poligraficznych: kuferki edukacyjne, zeszyty edukacyjne, kostki edukacyjne, środki 

wydatkowane 1.242,147 zł. 
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2.9. W zakresie przedsięwzięć prorodzinnych  

 

1. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023 

przyjęta Uchwałą Nr XV/119/ 2016 Rady powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 

2016r;  

2. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych  w powiecie Namysłowskim na lata 

2016-2023 przyjęty Uchwałą Nr XVI/ 132/ 2016  Rady powiatu Namysłowskiego z dnia 

327kwietnia 2016r. 

3.  Powiatowy  program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie Namysłowskim  na lata 

2018-2020 przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/ 284/ 2018 Rady Powiatu  Namysłowskiego  

z dnia 29 stycznia 2018r.; 

4. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie w powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023 przyjęty Uchwałą Nr XXV/ 

179/ 2016 Rady Powiatu Namysłowskiego  z dnia 26 października 2016r. 

5. „Za życiem„ programem objęto w sumie 18 dzieci, które  korzystały z zajęć 

prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych na co dzień w Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej w Namysłowie. W ramach wsparcia dla dzieci realizowano zajęcia  

z rehabilitacji ruchowej, hipoterapii, terapii poznawczej z elementami integracji 

sensomotorycznej wydano kwotę 354.00,00 zł. 

6. „Senior” w ramach programu Uruchomiono Domu Dziennego pobytu seniora wartość 

zadania 374.700,00 zł. 

7. „Raduj się z nami” – program realizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej   

w Namysłowie – wpisujący się w zadania  Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022r. 

2.10. W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  

 

• Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2015-2018   

z perspektywą na lata 2019 -2022. 

• Dokonano Inwentaryzacji Stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa. 
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• Sporządzono uproszczone Plany Urządzenia Lasów. 

• Ochrona in situ nietoperzy na obszarze zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4  

w Namysłowie – RPO WO 2014-2020, w ramach przedmiotowej  inwestycji w roku 

2018 wykonano rewitalizację zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w zakresie  

nawierzchni drogowych, zieleni i małej architektury oraz instalacji elektrycznej  w celu 

odsunięcia presji człowieka od siedliska nietoperzy. Ponadto, wybudowano piwniczkę 

do hibernacji dla nietoperzy i zamontowano budki dla potrzeb bytowania nietoperzy, 

całość zadania to kwota 3.073.300,00 zł 

• „Namysłowski As Ekologii – plebiscyt organizowany  przez Zarząd Powiatu. Głównym 

celem plebiscytu jest włączenie mieszkańców naszego powiatu do aktywnego udziału 

w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, podniesienie wrażliwości na 

problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska. 

 

 

2.11. W zakresie geodezji 

 

1. Powiat Namysłowski uczestniczy w realizacji projektu „E-usługi cyfrowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”, którego celem jest 

wspólne działanie powiatów Województwa Opolskiego oraz Samorządu 

Województwa na rzecz rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz 

danych powiatowych rejestrów publicznych.  Projekt jest realizowany w ramach 

działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO na lata 2014 – 2020. Planowany termin 

zakończenia projektu to grudzień 2020 r. W roku 2018 Powiat Namysłowski wydał na 

realizację projektu kwotę 860,00 zł.  

Całkowita wartość zadania dla Powiatu Namysłowskiego to 458.330,00 zł (wkład własny 

Powiatu to kwota 96.249,00 zł). 

2. Powiat Namysłowski realizuje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 prace scaleniowe dla obrębu Zofijówka, Gmina Domaszowice. Zarząd 

Powiatu dnia 20.12.2018 r. podpisał umowę o dofinansowanie na realizację w/w prac 
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scaleniowych i zagospodarowania po scaleniowego. W roku 2018 na realizację prac 

scaleniowych wydano kwotę 270.359,00 zł.  

Całkowita wartość zadania to 2.303.183,00 zł brutto (kwota pomocy to 1.465 514,00 zł 

Skarbu Państwa, a środki własne to kwota 837.669,00 zł). 

3. Wykonano modernizację punktów szczegółowej osnowy poziomej dwufunkcyjnej dla 

części obszaru Powiatu Namysłowskiego.  

Wartość zrealizowanych prac to 54.920,00 zł. 

4. Przeliczono współrzędne szczegółowej osnowy wysokościowej do obowiązującego 

układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (układ Amsterdam).  

Wartość zrealizowanych prac to 8.611,00 zł. 

5. Wykonano transformację bazy danych GEO-INFO Powiatu Namysłowskiego do układu 

wysokościowego PL-EVRF2007-NH (układ Amsterdam) na podstawie mapy różnic 

wysokości pomiędzy w/w układem wysokościowym, a układem PL-KRON86-NH (układ 

Kronsztad).  

Wartość zrealizowanych prac to 7.795,00 zł. 

6. Przekwalifikowano 14,7755 ha gruntów rolnych na grunty leśne.  Usługa zrealizowana 

w ramach procedur z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Wartość zrealizowanych prac to 7.319,00 zł.   

2.12. W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

W powiecie namysłowskim w 2018 r. funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnych porad 

prawnych. W jednym z punktów zlokalizowanym w Namysłowie porad prawnych udzielali 

radcowie prawni i adwokaci wskazaniu przez ROIRP lub ORA w Opolu, zaś prowadzenie 

drugiego punktu zlokalizowanego w Pokoju w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zostało 

powierzone organizacji pozarządowej Porozumienie Namysłowskie. W roku 2018 w obu 

punktach  nieodpłatnych porad prawnych udzielono osobom uprawnionym łącznie 521 porad 

prawnych. Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 125.202,00 zł. 
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2.13. W zakresie działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

 

W roku 2018 w biurze powiatowego rzecznika konsumentów zarejestrowano 317 

nowych spraw, w których rzecznik interweniował pisemnie, zaś 474 sprawy to pomoc 

udzielona bezpośrednio konsumentowi (przygotowanie pisma, reklamacji, wezwania, pozwu, 

sprzeciwu itd.    

 

3. Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023  

 

Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 roku przyjęta została Uchwałą  

Nr XVI/108/2016 Rady Powiatu z dnia 17 lutego 2016 r. 

Strategia Rozwoju Powiatu to najważniejszy dokument planistyczny organizujący kluczowe 

założenia rozwojowe realizowane przez samorząd powiatowy. Celem strategii było określenie 

priorytetów na najbliższe lata- lata kluczowe dla możliwości realizowania zmian społeczno- 

gospodarczych. Jest to czas drugiej, pełnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 

2014-2020. 

Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 roku składa się z części 

diagnostycznej oraz części postulowanej, stanowiącej najważniejszy rezultat procesu 

budowania strategii. Wskazane w strategii obszary strategiczne, kierunki rozwojowe oraz 

kierunki działań znajdują swoje odzwierciedlenie w przeprowadzonej szerokiej analizie stanu 

aktualnego Powiatu Namysłowskiego oraz zasobów jakimi dysponuje samorząd. Założenia 

strategii w pełni wpisują się w wizję i cele strategiczne rozwoju Województwa Opolskiego. 

Wizja i misja rozwoju powiatu namysłowskiego 

Wizja 

„Powiat Namysłowski jest dynamicznie, w sposób zrównoważony, rozwijającym się, spójnym 

wewnętrznie obszarem, wykorzystującym potencjał zasobów własnych i rozwiązań  

innowacyjnych  do zapewnienia konkurencyjności oraz atrakcyjności w skali regionu, 

gwarantującym wysoką jakość życia i możliwość rozwoju nowoczesnego, kreatywnego 

 i otwartego społeczeństwa” 
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Misja 

„Prowadzenie działań ukierunkowanych terytorialnie, kreujących współpracę 

międzysektorową, partnerstwo i partycypację na rzecz równomiernego wzrostu 

gospodarczego, spójności ekonomicznej i społecznej.” 

Cel główny strategii rozwoju to: „Wzrost konkurencyjności Powiatu Namysłowskiego  

w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału zasobów endogenicznych i możliwości 

rozwoju kapitału ludzkiego” 

 

 

Cele strategiczne: 

1. Konkurencyjność gospodarcza Powiatu. 

2. Wysoka jakość kapitału społecznego i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców. 

3. Wysoka jakość ochrony zdrowia, pomocy społecznej i aktywności obywatelskiej. 

4. Infrastruktura techniczna. 

5. Środowisko. 

6. Turystyka, kultura, promocja. 

Strategia Rozwoju Powiatu  Namysłowskiego realizowana była przez : Starostwo Powiatowe, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie  Szkoły  których organem prowadzącym 

jest Powiat Namysłowski,  Dom Pomocy Społecznej ”:Promyk” w Kamiennej, Powiatowy Urząd 

Pracy w Namysłowie, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Namysłowie, Warsztaty 

Terapii Zajęciowej, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej. 

Realizacja celów strategicznych: 

1. Konkurencyjność gospodarcza Powiatu-  Strategia Rozwoju powiatu pokazuje 

konieczność stworzenia instytucji otoczenia biznesu- inkubatora przedsiębiorczości, 

który powinien stać się lokalnym centrum rozwoju przedsiębiorczości. W roku 2018 

takiego centrum nie stworzono i nie planuje się w najbliższych latach stworzenia tego 

typu instytucji. Mimo tej sytuacji Powiat podejmuje  działania stymulujące rozwój 
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gospodarczy co powoduje rozwój lokalnego biznesu. Powiatowy Urząd pracy  

w Namysłowie w 2018 roku udzielił dla 25 osób dotacji na podjęcie działalności 

gospodarczej,  zrefundował koszty doposażenia stanowiska pracy dla 11 osób,  

W związku z rozbudową istniejących na terenie powiatu dużych zakładów pracy 

tworzone były także nowe miejsca pracy bez wsparcia Powiatowego Urzędu pracy. Do 

wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej powiatu wykorzystane zostały również 

środki zewnętrzne w tym z Unii Europejskiej na modernizację dróg powiatowych  

a także drogowej infrastruktury towarzyszącej w tym budowa ścieżek rowerowych  

o łącznej długości 12.668,2 km  

2.  Wysoka jakość kapitału społecznego i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców- 

Rozwój społeczno- gospodarczy Powiatu uzależniony jest od jakości kapitału 

intelektualnego. Ten z kolei zależny jest od zapewnienia właściwych warunków 

kształcenia i doskonalenia  kompetencji oraz podnoszenia i zmiany kwalifikacji przez 

mieszkańców powiatu w każdym wieku. W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy  

w Namysłowie skierował 16 osób bezrobotnych na różnego rodzaju kursy. Realizował  

również działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy 

realizowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach tej formy 

wsparcia przeszkolonych zostało 34 osób na łączna kwotę 86,700,00 zł. Rok 2018 był 

rokiem z najniższą stopą bezrobocia. Zwiększona została jakość, dostępność  

i efektywność usług instytucji rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy dokonywał analizy 

rynku pracy pod kątem potrzeb pracodawców. Koordynował działania  pro zawodowe 

osób bezrobotnych z wizją rozwoju przedsiębiorców. Za swoje działania Urząd tak jak 

w dwóch ubiegłych latach został doceniony przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej wyróżnieniem za zajęcie pierwszego miejsca w Województwie Opolskim 

pod względem najlepszej efektywności kosztowej oraz zatrudnieniowej. Także 

edukacja zawodowa powinna odpowiadać na potrzeby współczesnego rynku pracy. 

Praktyki zawodowe odbywały się na terenie zakładów pracy. Młodzież nasza odbywała 

także praktyki zawodowe zagraniczne w ramach programów ERASMUS+ {NA}  

i Leonardo da Vinci. Liczba uczniów szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych  

i dotowanych przez Powiat namysłowski w roku szkolnym 2017/2018  wynosiła 1734  

natomiast w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 1812. Jednym z celów działania 
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samorządu powiatowego oraz służb zajmujących się reagowaniem porządkowo- 

ratowniczym było zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Cel 

ten był realizowany poprzez systematyczne  doposażanie służb ratowniczych, 

dofinansowanie dodatkowych służb policji. 

3. Wysoka jakość ochrony zdrowia, pomocy społecznej i aktywności obywatelskiej -

Jednym z podstawowych zadań Powiatu jest zapewnienie wsparcia  osobom, które  

z uwagi na swój wiek , niepełnosprawność czy też chorobę, nie są w stanie 

samodzielnie funkcjonować. Na terenie Powiatu Namysłowskiego rozwinięta jest 

odpowiednia infrastruktura placówek pomocy społecznej . Brakowało  natomiast 

ośrodka wsparcia dziennego . W roku 2018 w ramach  rządowego programu SENIOR+ 

uruchomiono  Dom Dziennego Pobytu Seniora. W celu zapewnienia opieki  

i wychowania dzieciom  pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców 

realizowany był program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 

2018- 2020. Mieszkańcy powiatu którzy potrzebują specjalistycznego poradnictwa,  

w tym ofiary przemocy domowej taką pomoc otrzymują .Powiatowe centrum Pomocy 

Rodzinie w Namysłowie zatrudnia psychologa, prawnika, asystentów rodziny.  

W Powiecie Namysłowskim działają także dwa punkty { w Namysłowie i Pokoju} 

bezpłatnych porad prawnych. Powiat prowadził działania ukierunkowane na 

podnoszenie standardów usług w celu zapewnienia dostępności do świadczeń 

medycznych. Prowadzony był stały monitoring dostępności i jakości usług 

zdrowotnych,  rozwój i modernizacja bazy sprzętowo- lokalowej. Bardzo ważne było 

również prowadzenie działań mających na celu promocję zdrowia i profilaktykę 

zdrowotną. Realizowany był Plan Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia potrzeb 

zdrowotnych dla mieszkańców  Powiatu Namysłowskiego na lata 2018- 2022.  

W zakresie edukacji obywatelskiej wspierane były działania mające na celu 

dostarczanie mieszkańcom rzetelnej i bezpłatnej informacji, prowadzona była 

współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie konsultacji 

społecznych. 

4.  Infrastruktura techniczna- W celu poprawy infrastruktury drogowej w roku 2018 

wykonane zostały inwestycje drogowe za łączną kwotę 7.725.144,00 zł. W ramach 

inwestycji wykonano  między innymi ścieżki rowerowe przy siedmiu drogach 
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powiatowych. Wykonywano również wiele czynności w ramach bieżącego utrzymania 

dróg. Problemem dla mieszkańców naszego powiatu nadal jest komunikacja zbiorowa.                                                                                                                                                                                                       

Wykorzystanie technologii komunikacyjno- informacyjnych jest jednym z podstawowych 

czynników rozwoju społecznego i gospodarczego. Dlatego konieczne jest zapewnienie 

mieszkańcom dostępu do szerokiego wachlarza usług on-line. Powiat namysłowski tworzy 

 i rozwija platformy cyfrowe związane z:  e-zdrowiem {Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A.} 

w Starostwie Powiatowym  dla mieszkańców udostępniony jest platforma nadawcza  E-Pułap, 

W Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się wszystkie informacje dotyczące działalności 

władz powiatu, funkcjonowania wydziałów Starostwa Powiatowego- można sprawdzić np.  

w Wydziale komunikacji i Transportu  status naszego prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego. 

W budynku Starostwa Powiatowego wydzielona jest sieć Wifi dla petentów przebywających 

na terenie budynku, jest to sieć szerokopasmowa o wysokiej prędkości. 

5. Środowisko – Kluczowym elementem dbałości o stan środowiska naturalnego jest stan 

świadomości ekologicznej mieszkańców. Edukacja i promocja postaw eksponujących 

bieżące i przyszłe korzyści płynące z ochrony środowiska naturalnego. Do aktywnego 

działania w zakresie edukacji ekologicznej włączone zostały nasze placówki 

edukacyjne. W roku 2018 już po raz drugi wręczono statuetki „Namysłowski As 

Ekologii” promujące mieszkańców,  firmy, organizacje, wszystkich tych którzy 

zapobiegają degradacji środowiska naturalnego.  Zrealizowany został program 

„Ochrona in situ nietoperzy na obszarze zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4  

w Namysłowie- RPO WO 2014-2020, w ramach przedmiotowej inwestycji wykonano 

rewitalizację zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w zakresie nawierzchni 

drogowych, zieleni, małej architektury oraz instalacji elektrycznej w celu odsunięcia 

presji człowieka od siedlisk nietoperzy . Ponadto, wybudowano piwniczkę do hibernacji 

dla nietoperzy i zamontowano budki dla potrzeb bytowania nietoperzy. Prowadzone 

były także działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. 

6. Turystyka, kultura , promocja – Najważniejszym potencjałem endogenicznym Powiatu 

namysłowskiego są walory przyrodnicze i kulturowe, na które składa się wiele 

czynników m.in. Stobrawski Park Krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, parki 

zabytkowe, architektura sakralna. W roku 2018 w ramach projektu „Ochrona , 
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promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy 

Rehabilitacji i Rekreacji- część północna- RPO WO 2014-2020 wykonano renowację 

murów obronnych przy ulicy Staszica i Piastowskiej 8 , wykonane zostały tablice 

tyflograficzne. Partnerzy projektu wykonali prace remontowe kościołów i zabytkowych 

kapliczek. Opracowane zostały materiały edukacyjne promujące zabytki powiatu są to 

kuferki edukacyjne, zeszyty edukacyjne i kostki edukacyjne. Prowadzona była 

współpraca pomiędzy podmiotami sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego 

w zakresie edukacji, promocji oraz poprawy świadomości i postaw obywatelskich  

w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu namysłowskiego do 2023 roku określiła podstawowe cele  

i kierunki działań Powiatu Namysłowskiego. Przed samorządem stoi więc perspektywa 

pozyskiwania odpowiednich środków finansowych na realizację zamierzonych, 

zaplanowanych we wskazanym czasie działań. Budżet powiatu z uwagi na stale rosnącą ilość 

zadań własnych nie wystarcza na realizację wszystkich założonych celów i osiągnięcia 

zamierzonych standardów. W 2018 roku pozyskano 12.129.000,00 zł środków zewnętrznych. 

W kolejnych latach samorząd będzie również podejmował działania mające na celu 

pozyskiwanie odpowiednich środków finansowych. 
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14. Wnioski końcowe 

W roku 2019 i w latach następnych Powiat będzie prowadził działania mające na celu 

uzyskanie środków finansowych na remonty modernizacje dróg powiatowych. Aplikować  

należy i o środki Unii Europejskiej i z budżetu Państwa. 

1. W związku ze złym stanem technicznym mostów należy dokonać ekspertyz 

technicznych w celu zapewnienia bezpiecznych przejazdów zwłaszcza pojazdów  

o dużym tonażu. Ekspertyzy te wykorzystane zostaną także przy składaniu wniosków  

o zewnętrzne  środki finansowe. 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu  kontynuowane będzie 

wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe służby oraz zakup 

sprzętu, i dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na uzupełnianie 

wyposażenia. 

3. Do zadań własnych powiatu,  zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym,  należy 

promocja i ochrona zdrowia. Powiat Namysłowski musi podejmować działania aby  

w namysłowskim szpitalu nie dopuścić do likwidacji żadnego z oddziałów, muszą także 

znaleźć się środki finansowe na wykonanie niezbędnych remontów. 

4. Powiatowy Urząd Pracy bardzo dobrze wywiązywał się z zadania zmniejszania 

bezrobocia na terenie powiatu. Działania te należy kontynuować. 

5. Zespół Szkół Rolniczych i Zespół Szkół Mechanicznych w dalszym ciągu realizować będą 

programy unijne ERASMUS +{NA} i LEONARDO DA WINCI . Pozwoli to uczniom  na 

odbywanie zagranicznych praktyk zawodowych. 

6. Wszystkie placówki oświatowe powinny nadal realizować wszelkie projekty  

edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości młodego człowieka oraz 

kształtowanie postaw akceptowanych społecznie. A także mające wpływ na jego 

rozwój intelektualny. 

7. Realizując projekt edukacyjny „ Razem dla lepszej edukacji w Powiecie 

Namysłowskim”, powiat jako lider projektu bardzo dobrze współpracował z gminami . 

Duże korzyści odnieśli uczniowie, zasadne jest więc kontynuowanie tego typu 

projektów. Powinny być składane wnioski przy nowym rozdaniu. 
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8. Jednym z ważniejszych zadań Powiatu jest edukacja. Powiat musi znaleźć środki 

finansowe na dokonanie niezbędnych remontów w placówkach edukacyjnych. 

Dyrektorzy szkół powinni uatrakcyjnić ofertę edukacyjną aby zachęcić młodzież do 

kontynuowania nauki w naszych szkołach średnich. 

9. Bardzo dobrze przebiegała realizacja projektu „Ochrona, promocja i rozwój 

dziedzictwa kulturowego na obszarze  Stobrawskiej  Strefy Rehabilitacji i Rekreacji- 

część północna. Projekt realizował powiat z partnerami z gmin. Tego typu działania 

powinny być kontynuowane. 

10. Na terenie Powiatu Namysłowskiego rozwinięta jest odpowiednia infrastruktura 

placówek pomocy społecznej- należy dbać o utrzymanie ich na dobrym poziomie. 

11. W roku 2019 nadal należy prowadzić edukację i promocję postaw eksponujących 

bieżące i przyszłe korzyści płynące z ochrony środowiska naturalnego. 

12. W sposób ciągły prowadzona będzie edukacja i promocja w celu poprawy świadomości 

i postaw obywatelskich w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

13. Nadal w sposób ciągły realizowane są cele określone w Strategii Rozwoju Powiatu 

Namysłowskiego do 2023 roku. 
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15.Podsumowanie 

 

Raport o stanie Powiatu Namysłowskiego za rok 2018 obejmuje zgodnie a art.30a ust.2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. 2019.511 t.j. 

podsumowanie działalności zarządu powiatu, wszystkie istotne sprawy którymi na 35 

posiedzeniach zajmował się Zarząd zgodnie z kompetencjami ustawowymi. W Raporcie 

zadania pogrupowane zostały tematycznie. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym 

raport zawiera także realizację polityk i programów ,  sprawozdanie z monitoringu Strategii 

Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 roku i wykonanie uchwał Rady Powiatu. Raport 

opracowano na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych Powiatu, sprawozdań  

z działalności  Zarządu między sesjami. Podjętych przez Radę Powiatu uchwał i sprawozdania 

z wykonania budżetu powiatu za rok 2018. 

Biorąc pod uwagę wszystkie poruszane przez mieszkańców kwestie, najczęściej 

powtarzającym się  tematem jest niedostateczny stan dróg powiatowych mimo iż Zarząd na 

remonty, przebudowy dróg w roku ubiegłym przeznaczył spore środki finansowe tak własne 

jak i zewnętrzne. Znaczącą potrzebą są dodatkowe środki na modernizację budynków  

w szczególności oświatowych.  

W świetle realizowanych programów, polityki i uchwał możemy w umiarkowany 

sposób prowadzić rozwój i zdobywać zaufanie mieszkańców, dobrze gospodarując środkami, 

realizując funkcjonalne rozwiązania,  pomysły wpływające na zmianę utartych, niekorzystnych 

schematów działań, dzięki właściwemu zaangażowaniu, kooperacji wydziałów Starostwa, 

jednostek organizacyjnych Powiatu, służb i inspekcji oraz mieszkańców. 
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Materiały  źródłowe 

 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do roku 2023 Uchwała Rady Powiatu 

Namysłowskiego Nr XVI/108/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. 

2. Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Dz.U.2019 poz.511. 

3. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu Namysłowskiego w roku 2018. 

4. Rejestr Uchwał Rady Powiatu Namysłowskiego. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Namysłowskiego  Nr 11/34/2019 z dnia 12 marca 2019 r.   

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 

2018 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu. 

6. Informacja o zrealizowanych programach w roku 2018 Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. 

7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 

sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu 

Namysłowskiego w 2018 roku. 

8. Sprawozdanie z działalności Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej w Namysłowie za 

rok 2018. 

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu  Pracy w Namysłowie w 2018 roku. 

10. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2018 - Państwowy  

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie. 

11. Informacje z Jednostek Organizacyjnych Powiatu i  Wydziałów Starostwa Powiatowego  

o zrealizowanych programach w roku 2018. 

12. Ocena stanu technicznego dróg – protokoły z przeglądów dróg powiatowych. 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego  Przewodniczący  

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

Zbigniew Bratosiewicz   

 

Piotr Lechowicz 

 Konrad Gęsiarz 

 

 

Tomasz Wiciak 

  

 

Andrzej Zielonka 
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