
Uchwała Nr 57/199/2020 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 16 czerwca 2020 roku 
 

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Raportu o stanie Powiatu Namysłowskiego  

za 2019 rok 

 

Na podstawie art. 30a oraz art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Namysłowskiego 

uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Raport o stanie Powiatu Namysłowskiego za 2019 rok stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Raport o stanie Powiatu Namysłowskiego za 2019 rok przedstawia się Radzie Powiatu 

Namysłowskiego oraz poddaje się debacie publicznej celem udzielenia Zarządowi Powiatu 

wotum zaufania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego  

www.bip.namyslow.pl 

 

 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego  Przewodniczący  

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

Zbigniew Bratosiewicz   

   

 

Piotr Lechowicz 

 

 Konrad Gęsiarz 

 

 

Tomasz Wiciak 

 

  

 

Andrzej Zielonka 

 

  

http://www.bip.namyslow.pl/
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Załącznik do Uchwały Nr  
57/199/2020 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 16 czerwca 2020 r. 
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1.WSTĘP 

Ziemia Namysłowska jest krainą pięknych lasów, krajobrazów i zabytków. Jest to region 

zróżnicowany krajobrazowo i gospodarczo, a jego perłą jest ponad 750-letni Namysłów. 

Niemal cały Powiat leży w obrębie Równiny Oleśnickiej. 

Powiat namysłowski położony jest w północno-zachodniej części województwa opolskiego, 

utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej kraju. Zajmuje obszar 747,7 km2 

Jego siedzibą jest miasto Namysłów. Historycznie większość terenu powiatu leży na Dolnym 

Śląsku, oprócz gminy Pokój, która położona jest na Górnym Śląsku. 

Powiat tworzą cztery gminy wiejskie : 

• Domaszowice 

• Pokój 

• Świerczów 

• Wilków 

 Gmina miejsko- wiejska: 

• Namysłów 

Na terenie Powiatu jest 79 sołectw i tak: 

• Gmina Wilków - 12 sołectw 

• Gmina Domaszowice - 11 sołectw 

• Gmina Świerczów - 11 sołectw 

• Gmina Pokój - 13 sołectw 

• Gmina Namysłów - 32 sołectwa 

 

Rysunek 1. Mapa powiatu 



Raport o stanie powiatu namysłowskiego                                                                                                  2019 

3 
 

Powiat Namysłowski sąsiaduje z powiatami Kluczborskim, Opolskim, Brzeskim, Oławskim, 

Oleśnickim i Kępińskim. 

Zieloną wizytówką Powiatu Namysłowskiego jest Stabrowski Park Krajobrazowy. Rozciąga się 

on na obszarze 52 tys. hektarów i obejmuje tereny należące do 14 gmin w tym z naszego 

powiatu: Namysłowa, Pokoju, Świerczowa i Domaszowic. 

Organem uchwałodawczym zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, jest Rada 

Powiatu, a wykonawczym Zarząd Powiatu. Radę Powiatu stanowi 17 radnych wybranych  

w wyborach bezpośrednich. 

W skład Zarządu Powiatu wchodzi 5 radnych wybranych na sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczącym Zarządu Powiatu z mocy prawa jest Starosta Namysłowski. 

Zarząd jako organ wykonawczy powiatu wykonuje zadania  przy pomocy starostwa, jednostek 

organizacyjnych , służb i 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 

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: 

1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie będący jednostką organizacyjną powiatu. 

Powiat Namysłowski jest miejscem przyjaznym dla jego mieszkańców. Charakteryzuje się 

dużym udziałem obszarów o wysokich walorach środowiskowych, stosunkowo małym 

zanieczyszczeniem powietrza. 

Dużą powierzchnię powiatu stanowią lasy i stawy hodowlane. 

Budżet Powiatu Namysłowskiego w roku 2019 po stronie dochodów wyniósł 51.832.737 zł. 

Wydatki natomiast to kwota 50.772.581 zł. 

Informacja o stanie mienia powiatu stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu 

powiatu za rok 2019. 
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2. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU 

W roku 2019 Rada Powiatu Namysłowskiego podjęła 96 uchwał w tym:  

a) 2 uchwały dotyczyły przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji: 

*  Przewodniczącego Rady Powiatu - pan Andrzej Zielonka,  

 *  z członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego - pan Andrzej Michta 

b) 2 uchwały dotyczyły wyboru: 

• Na przewodniczącego Rady Powiatu wybrany został pan Andrzej Michta 

• Do Zarządu Powiatu wybrano pana Andrzeja Zielonkę 

c) 1 uchwała dotyczyła delegowania radnych Rady Powiatu Namysłowskiego do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Do prac ww. komisji delegowano pana Krzysztofa 

Żołnowskiego i pana Zbigniewa Bratosiewicza, 

d) 5 uchwał zatwierdzało plany pracy na rok 2019  

•   Rady Powiatu 

• Komisji Rewizyjnej 

• Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku  

• Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

• Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

e) 5 uchwał zatwierdzało plany pracy na rok 2020 

  

• Rady Powiatu 

• Komisji Rewizyjnej 

• Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku 

• Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

• Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

f) 1 uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i petycji, 

g) 5 uchwał dotyczyło stwierdzenia przekształcenia 3 letniego Liceum w 4 letnie i 4 letnich 

Techników w 5 letnie . Przekształcenia związane były z reformą edukacji, 

h) 1 uchwała dotyczyła dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Dla Dorosłych  

w Namysłowie - obecna nazwa - Szkoła Policealna w Namysłowie, 

i) 1 uchwała podjęta została w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Namysłowskiego od 1 września 2019 roku, 

j) 1 uchwała dotyczyła zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  

Ww.  regulaminie skreślono § 11 o treści ”Nauczycielowi pełniącemu funkcję 

wychowawcy klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 4% wynagrodzenia 

zasadniczego”, 
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k) 1 uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych, 

l) 2 uchwały w sprawie określenia opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie 

pojazdów w roku 2019 i 2020, 

m) 2 uchwały dotyczyły ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2019 i 2020, 

n) 1 uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego. 

Dostosowano stawki do zmienionych przepisów prawa, 

o) 1 uchwała w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020”, 

p) 3 uchwały dotyczyły określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  

w 2019 roku dla Powiatu Namysłowskiego, 

q) 3 uchwały dotyczyły określenia szczegółowych zasad  ponoszenia odpłatności za pobyt 

w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie, 

r) 1 uchwała dotyczyła wystosowania apelu dotyczącego realizacji zadania 

inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu gruntownego remontu drogi 

wojewódzkiej Nr 451 na odcinku granicy Powiatu Namysłowskiego- Bierutów-

Namysłów oraz 451 na odcinku Jastrzębie-Namysłów. Apel został przekazany: 

• Sejmikowi Województwa Opolskiego, 

• Zarządowi Województwa Opolskiego, 

s) 1 uchwałę w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie 

postulatów zgłaszanych przez nauczycieli” Apel przekazano: 

• Prezesowi Rady Ministrów, 

• Ministrowi Edukacji Narodowej, 

• Posłom i senatorom Województwa Opolskiego, 

• Wojewodzie Opolskiemu,  

• Opolskiemu Kuratorowi Oświaty, 

• Samorządom z obszaru Powiatu Namysłowskiego, 

• Mieszkańcom Powiatu Namysłowskiego  za pośrednictwem środków masowego 

przekazu, 

t) 1 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski  

na rzecz Gminy Namysłów darowizny nieruchomości położonych w Namysłowie przy 

ulicy Tadeusza Różewicza. Przekazano 5 działek budowlanych w celu budowy 

publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, 

przesyłania, oczyszczania  i odprowadzania ścieków, 

u) 1 uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu 

Namysłowskiego, 

v) 1 uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Namysłowskiego wotum zaufania, 

w) Rada Powiatu podjęła 11 uchwał w sprawie złożonych petycji, 9 petycji uznano  

za zasługujące na uwzględnienie, natomiast 2 petycje uznano za nie zasługujące  

na uwzględnienie. 
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Do Rady Powiatu wpłynęło 6 skarg w tym 1 pozostawiono bez rozpatrywania, a 5 uznano  

za bezzasadne. 

Rada Powiatu Namysłowskiego w roku 2019 podjęła 37 uchwał dotyczących budżetu i tak: 

a) 1 uchwała w sprawie wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku 2019, 

dotyczyła Wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

zadania pn. przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym  

w Namysłowie kwota 19.680,00 zł. Termin wykonania zadania 31.01.2020 rok, termin 

został dotrzymany 

b) 1 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok, 

c) 1 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego 

na lata 2020-2030, 

d) 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  

oraz sprawozdania finansowego za rok 2018, 

e) 1 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu 

powiatu za rok 2018, 

f) 1 uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Opolskiego. Przekazano kwotę 5.000,00 zł. dla Zespołu Opolskich Parków 

Krajobrazowych w Jarnołtówku na zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji 

ekologicznej, 

g) 4 uchwały dotyczyły przekazania środków finansowych i tak: 

• Dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie: 

❖ 4.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby 

przekraczający normę, 

❖ 12.000,00 zł z przeznaczeniem na służby dodatkowe, 

• Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: 

❖ 40.000,00 zł na zakup samochodu, 

❖ Zmienione zostało przeznaczenie przyznanej kwoty 40.000 zł w sposób 

następujący:  

▪ 21.080,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu, 

▪ 18.920,00 zł zakup pralnico-wirówki, 

h) 2 uchwały dotyczyły udzielenia dotacji dla: 

• Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Michalicach - kwota 

dotacji 14.700,00 zł, 

• Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach - 

kwota dotacji 25.300,00 zł, 

i) 3 uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i tak pierwsza uchwała 

kredyt w wysokości 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu powiatu, druga uchwała zmniejszała kwotę kredytu 

długoterminowego do wysokości 700.00,00 zł. W trzeciej uchwale w § 1 dopisano 

zdanie „i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 

700.000,00 zł”, 

j) 7 uchwał w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków 

w 2019 roku, 
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k) 8 uchwał w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 

roku, 

l) 2 uchwały w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, 

dochodów i wydatków w 2019 roku, 

m) 2 uchwały w prawie zmiany uchwały Nr. III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok, 

n) 1 uchwała dotyczyła uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2019-2029, 

o) 2 uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr. X/80/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Namysłowskiego  

na lata 2019-2029. 

 

3. INTERPELACJE I ZAPYTANIA 

Radni Rady Powiatu Namysłowskiego w roku 2019 złożyli 9 interpelacji dotyczących: 

1) montażu wygrodzeń dla ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Namysłowskiego, 

2) zasadności druku i kolportażu gazety powiatowej w kontekście fatalnego stanu dróg 

powiatowych i braku środków na ich remonty, 

3) braku bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym na ulicy Braterskiej(droga powiatowa 

DP 1102) w okolicy Parku Północnego od szpitala do ul. Baczyńskiego, 

4) nieczynnego biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 

5) uchylenia uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego Nr. VIII/64/2019 z dnia 28 maja 2019 

roku w sprawie skargi na utrzymanie ścieżki rowerowej przy ulicy Oławskiej w Namysłowie 

uznanej za bezzasadną, 

6) gazety „Nasz Powiat Namysłowski” nr 3 (69) lipiec-sierpień 2019, 

7) nowej perspektywy finansowej z UE na lata 2021-2027, 

8) telemedycyny, 

9) drogi powiatowej przy ul. Oławska w Namysłowie. 

Na wszystkie złożone interpelacje odpowiedzi udzielono w ustawowym terminie.  

 

4. PETYCJE 

Do Rady Powiatu Namysłowskiego wpłynęło 12 petycji w tym jedna zawierała dwa oddzielne 

tematy: 

A. 2 petycje przekazano do załatwienia według właściwości , dotyczyły one interesu 

publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

B. 2 petycje uznane zostały za nie zasadne, dotyczyły: 

• wprowadzenia w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem  

Interesów, 
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• montażu progów zwalniających we wsi Barzyna, na odcinku od domu nr. 14 do 

domu nr 20. 

C. 8 petycji Rada Powiatu uznała za zasadne, w tym jedną w sprawie wprowadzenia 

oznaczeń przystanków autobusowych, siedem dotyczyło remontu dróg powiatowych. 

I tak: 

• remont nawierzchni dróg powiatowych nr 1115 oraz 1116 w miejscowości łączany, 

• generalny remont dróg powiatowych przebiegających prze wsie: Miodary, Żaba  

i Biestrzykowice droga nr.1129, 

• ujęcie w planach inwestycyjnych wymiany nawierzchni na drodze powiatowej 

1332 O i 1349 O w miejscowości Fałkowice, na odcinku Fałkowice Domaradz  

i Fałkowice Lubnów, 

• wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej 11250 Pielgrzymowice 

Namysłów, 

• ujęcie w planach inwestycyjnych wymiany nawierzchni drogi powiatowej  

na odcinku miejscowości Starościn przez Pieczyska, Zbicę do miejscowości Osiek 

Duży, 

• generalnego remontu drogi powiatowej 11990 w miejscowości Siemysłów, 

• remontu drogi powiatowej biegnącej przez miejscowość Żaba do Miodar. 

 

5. SKARGI 

Rada Powiatu Namysłowskiego w 2019 roku rozpatrzyła 5 skarg, wszystkie uznane zostały  

za bezzasadne, dotyczyły one: 

1) numerów telefonów pod którymi przyjmowane będą interwencje dotyczące zimowego 

utrzymania dróg, wykaz takich telefonów znajduje się na stronach Starostwa 

Powiatowego, 

2) wycinki drzew w pasie drogi powiatowej 1125 O na odcinku ul. Grunwaldzka -  

m. Ligotka, 

3) utrzymanie ścieżki rowerowej przy ulicy Oławskiej w Namysłowie , 

4) na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, 

5) na Zarząd Powiatu Namysłowskiego z powodu niewłaściwego załatwienia wniosku  

z dnia 03.08.2018 w sprawie utrzymania drogi powiatowej na odcinku Siedlice- Pokój. 

Jedną skargę na Radnego Rady Powiatu Namysłowskiego pozostawiono bez rozpatrzenia. 

 

6. ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

6.1. WYKONANIE UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

W roku 2019  Zarząd Powiatu podjął 131 uchwał w tym finansowych - 79 i tak: 
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a) 1 uchwała w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019, 

b) 21 dotyczyło zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zleconych odrębnymi ustawami, 

c) 19 uchwał w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku, 

d) 20 uchwał w sprawie zmian  budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku, 

e) 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej  

w 2019 roku, 

f) 3 uchwały dokonywały zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej  

i celowej, 

g) 6 zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej, 

h) 1 uchwała  dotyczyła  przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020-2030, 

i) 1 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, 

j) 1 uchwała w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu 

za pierwsze półrocze 2019 roku, 

k) 1 w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za rok 

2018, 

l) 1 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu 

Namysłowskiego za rok 2018, oraz informacji o stanie mienia Powiatu, 

m) 1 uchwała wprowadzała plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2019-2022. 

Pozostałe uchwały Zarządu Powiatu: 

a) 3 uchwały dotyczyły świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,-2  Ogłoszenie otwartego 

konkursu ofert na  realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej w Powiecie Namysłowskim w roku 2020. 1  Powołania i określenia regulaminu 

pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 

na powierzenie  prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie 

Namysłowskim, 

b) 1 uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego  Starostwa Powiatowego, 

c) 2 uchwały zmieniały regulaminy organizacyjne: Dom Pomocy Społecznej „Promyk”  

w Kamiennej,  

d) 1 uchwala w sprawie zmiany regulaminu  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie, 

e) 1 uchwała w sprawie zmiany regulaminu  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie. 

Zarząd Powiatu udzielił 14 upoważnień dla : 

• Członków Zarządu Powiatu Namysłowskiego do wykonywania czynności prawnych 

polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego w roku 2019, 

• Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno- 

administracyjnych związanych z zarządem drogami powiatowymi. 
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Do zaciągania zobowiązań upoważnieni zostali: 

• Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, 

• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim, 

• Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, 

• Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej, 

• Dyrektor Domu Dziecka w Namysłowie, 

• Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, 

• Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Namysłowie, 

• Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie, 

• Dyrektor Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie, 

• Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie, 

• Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, 

• Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie. 

 

Pełnomocnictwa otrzymali: 

• Do reprezentowania interesów Powiatu Namysłowskiego we wszelkich sprawach 

dotyczących programu „ERASMUS+” pan Jacek Pietraszek Dyrektor Zespołu Szkół 

Rolniczych w Namysłowie i pan Bartosz Medyk Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych 

w Namysłowie. 

• Do składania i realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych w tym zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy” pani 

Iwona Kamińska Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie i pan 

Zbigniew Juzak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. 

• Do reprezentowania interesów powiatu we wszystkich sprawach dotyczących 

programu „ERASMUS+KA 201” pan Bartosz Medyk Dyrektor Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Namysłowie. 

• Do dokonywania w imieniu Powiatu Namysłowskiego wszelkich czynności w związku 

ze składaniem wniosku o uzyskanie wsparcia w projekcie „Polsko-Ukraińska wymiana 

młodzieży” panu Jackowi Pietroszkowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych  

w Namysłowie. 

• Do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego o uzyskanie warunków 

technicznych, uzgodnień i decyzji administracyjnych dotyczących wykonania 

kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa 

boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie”. 

• Zarząd Powiatu przekazał Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków 

budżetowych w 2019 roku. 

 

Zarząd Powiatu podejmował również uchwały w sprawie ogłoszenia, organizacji  

i przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż  
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lub dzierżawę do trzech lat nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Namysłowskiego  

i tak: 

• Sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych - budownictwo jednorodzinne) 

położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza, 

• Sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych - budownictwo jednorodzinne) 

położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego -dwa ogłoszenia, 

• W sprawie wykazu nieruchomości - budynku prosektorium położonego w Namysłowie 

przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat – 

ogłaszany cztery razy. 

• W sprawie wykazu nieruchomości gruntów rolnych położonych w Namysłowie 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat. 

• W sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego 

nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech  lat nieruchomości rolnych 

położonych w Namysłowie. 

• W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego 

nieruchomości stanowiące własność Powiatu Namysłowskiego przeznaczone do zbycia 

w drodze darowizny na rzecz Gminy Namysłów. 

• Wyrażenie woli przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Namysłowskiego na rzecz Gminy Namysłów. 

Zarząd Powiatu wydał trzy opinie o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych: 

1) w Kluczborku ulice Grunwaldzka, Waryńskiego, Mickiewicza i Moniuszki, 

2) na terenie Gminy Lasowice drogi Wędrynia-Gronowice, Kuniów-Szumirad 

3) na terenie Gminy Domaniów obręb Brzezimierz, obręb Polwica, obręb Domaniów  

i obręb Kuchary. 

Zarząd dokonał zmiany uchwały w sprawie zasad zatrudniania do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w rodzinnym domu dziecka i rodzinie 

zastępczej zawodowej lub niezawodowej. 

Zaopiniował projekt „Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023”. 

Udzielił poparcia inicjatywie dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego  

na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 42 z drogami powiatowymi nr 1136 O i 

1137 O w miejscowości Domaszowice. 

Podjął Uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała w sprawie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Dom Pomocy 

Społecznej „Promyk” w Kamiennej. 

W sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie  

za kształcenie nauczycieli oraz , specjalności i form kształcenia prowadzonych przez uczelnie 
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na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w roku 2019. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu 

Namysłowskiego Raportu o stanie Powiatu Namysłowskiego za 2018 rok. 

 

6.2. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU POWIATU W ROKU 2019 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego w roku 2019 odbył 40 posiedzeń, podjął 131 uchwał 

pozytywnie  zaopiniował 96 projektów uchwał Rady Powiatu Namysłowskiego. W 2019 roku 

Zarząd Powiatu 25 razy zatwierdził zbiorcze zestawienie zmian planów  finansowych jednostek 

budżetowych i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi 

finansowanych. 

Zarząd powiatu przyjął sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018. 

Przyjął plan pracy Zarządu Powiatu na rok 2020. 

Zatwierdził bilans budżetu powiatu na dzień 31 grudzień 2018 rok. 

Zatwierdził skonsolidowany bilans Powiatu Namysłowskiego sporządzany na dzień 31 grudnia 

2018 roku. 

Zapoznał się i przyjął informację dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych 

dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 20219. 

Zarząd Powiatu ustalił cenę wykupu drewna pozyskiwanego z wycinki drzew przy drogach 

powiatowych w 2019 roku ceny są na poziomie roku ubiegłego i tak: 

• Drewno opałowe miękkie – 75,00 zł/m3 (lipa, topola, wierzba) 

• Drewno opalowe twarde - 84,00 zł/m3 (klon, jawor, dąb, buk, grab, brzoza) 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji o wprowadzenie 

jednego numeru kontaktowego do zimowego utrzymania dróg w celu ułatwienia kontaktów,  

wprowadzenia zakładki ”zimowe utrzymanie dróg” na głównej stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego i podjął decyzję, że postara się problem rozwiązać. 

Zarząd zapoznał; się także z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

Zarząd przyjął do wiadomości uchwałę Regionalnej izby Obrachunkowej w Opolu na temat 

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację na temat realizacji polityk, programów i strategii jakie mają 

zostać ujęte w Raporcie o Stanie Powiatu za rok 2018. 

Zapoznał się z pismem Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. dot. Zakłuć szpitalnych  

i ochrony przeciwpożarowej  budynku szpitalnego. 
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Zarząd Powiatu mając na uwadze utrzymanie ciągłości pracy szpitala i zapewnienie zarówno 

bezpieczeństwa przebywających w nim pacjentów jak i personelu medycznego podjął decyzje 

o ujęciu w przyszłorocznym budżecie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń 

szpitala na potrzeby Centralnej Stylizatornii”. 

Zarząd podpisał aneks w sprawie przekazania środków finansowych na działalność 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Namysłowie. 

Zarząd podpisał 5 porozumień w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo- 

wychowawczej oraz określenia pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie 

Wyraził zgodę na przekazanie nakładów finansowych w kwocie 46.983,36 zł poniesionych  

na inwestycję” dostosowanie Sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie 

do obowiązujących przepisów i standardów” 

Zarząd wyraził także zgodę na przekazanie nakładów finansowych poniesionych na realizacje 

zadania „Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant 2 obiekty” w kwocie 41.778,44 zł  

na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie oraz kwotę 44.356,02 zł dla Zespołu Szkół 

Rolniczych w Namysłowie 

Zarząd Powiatu wyraził również zgodę na udzielenie wsparcia finansowego na naprawę dachu 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie 

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu przedstawione zostało pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Namysłowie o zwiększenie budżety jednostki w związku z koniecznością 

przeprowadzenia pilnego remontu szkoły 

Zarząd Powiatu przyznał nagrody Starosty Namysłowskiego dla nauczycieli za osiągniecia 

dydaktyczno- wychowawcze  w placówkach oświatowych których organem prowadzącym jest 

Powiat Namysłowski 

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej Zarząd Powiatu 

wyraził zgodę na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 

Zarząd Powiatu zatwierdził: 

• Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu pracy w Namysłowie za rok 2018, 

• Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie  

w roku 2018, 

• Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocenę 

sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu 

Namysłowskiego w 2018 roku, 

• Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2018, 

• Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz Gospodarowania 

powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2018 roku, 

• Sprawozdanie z działalności opiekuńczo- wychowawczej Domu Dziecka i Filii  

w Namysłowie za rok 2018, 
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• Roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjno- terapeutycznej oraz wykorzystania 

środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół 

Chorych „Nadzieja” w Namysłowie za rok 2018, 

• Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie  

w Namysłowie za rok 2018 w zakresie pomocy społecznej, 

• Sprawozdanie z efektów pracy organizatora pieczy zastępczej w roku 2018 

• Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie  

z realizacji zadań powiatu w zakresie pieczy zastępczej za rok 2018 

• Z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Namysłowie za rok 2018, 

• Z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018”, 

• Z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Województwa Opolskiego, 

Powiat namysłowski za rok 2018, 

• Z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Namysłowie, Kluczborku  

i Brzegu w roku 2018. 

Zarząd Powiatu przyjął informacje: 

• O funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej w roku 2018, 

• Ocenę stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2018, 

• O stanie bezpieczeństwa Powiatu Namysłowskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej  za 2018 rok, 

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

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Namysłowskim w roku 2018, 

• Na temat realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 

Namysłowskiego w roku 2018, 

• Na temat funkcjonowania lecznictwa otwartego w Powiecie Namysłowskim w roku 

2018, 

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

konserwatorskie przy zabytkach w roku 2018, 

• Z wykonania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za rok 2018, 

• Na temat kształtowania polityki Spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia na rok 2018, 

• Z funkcjonowania Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za pierwszy kwartał 2019 

roku, 

• Z funkcjonowania Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za trzeci kwartał 2019 roku 

• O wpłynięciu wniosku Banku Żywności  w Opolu z siedzibą w Luboszycach dotycząca 

powierzenia zadania publicznego, 

• O braku uwag do oferty dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego 

Związkowi Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach. Zarząd 

podjął decyzje o udzielenie dotacji we wnioskowanej kwocie oraz niezwłocznym 

zawarciu umowy z wnioskodawcą, 

• Z działalności Wydziału dróg za rok 2018 oraz podsumowanie akcji „Zima” w sezonie 

2018/2019, 
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• Na temat oceny zasobów pomocy społecznej, 

• Na temat stanu czystości powietrza na terenie Powiatu Namysłowskiego, 

• W sprawie likwidacji przejazdu kolejowego w miejscowości Pokój, 

• Z funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Namysłowie w roku 2018, 

• Na temat stanu realizacji projektu „E- usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych  

i kartograficznych na terenie  Województwa Opolskiego” oraz podjął decyzje  

o dostosowaniu zakresu zamówień związanych z utworzeniem i uzupełnieniem danych 

przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej mając na uwadze realne ceny 

rynkowe oraz ceny ofert złożonych w pierwszym postepowaniu. Ponadto Zarząd 

Powiatu zaproponował rozbicie zamówienia publicznego na dwa zadania, 

• Na temat stanu realizacji projektu „e-usługi cyfrowe zasoby geodezyjne  

i kartograficzne Województwa Opolskiego”, 

• O wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020, 

• O projektach realizowanych przez placówki oświatowe w roku 2019/2020, 

• O przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020, 

• Z działalności Wydziału Dróg za I – III  kwartał 2019 roku, 

• O stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w tym osiągnięcia 

szkół, 

• Zapoznał się z oceną stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów  

oraz przygotowaniem planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 

2019/2020. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołami z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Namysłowie i jednostkach organizacyjnych 

powiatu w roku 2018 przeprowadzono kontrole w : 

• W Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego, 

• W Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, 

• W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, 

• W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, 

• W Wydziale Inwestycji Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie - dwie kontrole. 

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag ani zastrzeżeń. 

Na terenie Powiatu Namysłowskiego znajduje się 311,97 km dróg powiatowych. W ciągu 

wszystkich dróg powiatowych znajduje się 35 obiektów mostowych takich jak mosty  

i wiadukty. Niestety stan techniczny dróg powiatowych nie jest zadawalający. Drogi wymagają 

remontów a co za tym idzie przeznaczenia ogromnych środków finansowych na ten cel. 

Wykaz dróg powiatowych 

1. Namysłów-Przeczów nr drogi 1101 0 długość 12543,80 m.b. 

2. Namysłów-Przeczów odcinek drugi nr drogi 1101 0 długość 83,10 m.b. 

3. Namysłów-Smogorzów nr drogi 1102 0 długość 9888,00 m.b. 

4. Namysłów-Smogorzów odcinek drugi nr drogi 1102 0 długość 68,00 m.b. 
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5. Namysłów-Syców (granica województwa dolnośląskiego) nr drogi 1103 0 długość 

10541,40 m.b. 

6. Kowalowice-Drożki (granica województwa wielkopolskiego) nr drogi 1104 0 długość 

9803,20 m.b. 

7. Pawłowice-Głuszyna nr drogi 1105 0 długość 8118,90 m.b. 

8. Głuszyna-Brzezinka nr drogi 1106 0 długość 3972,80 m.b. 

9. Głuszyna-Rychtal (granica województwa wielkopolskiego) nr drogi 1107 0 długość 1799,20 

m.b. 

10. Kowalowice-Woskowice Górne nr drogi 1108 0 długość 10176,90 m.b. 

11. Kowalowice-Nowy Dwór-Baldwinowice nr drogi 1109 0 długość 3374,10 m.b. 

12. Krzyków droga przez wieś nr drogi 1110 0 długość 1221,70 m.b. 

13. Proszów (granica województwa wielkopolskiego)- Nowa Wieś nr drogi 1111 0 długość 

12737,20 m.b. 

14. Woskowice Górne-Strzelce nr drogi 1112 0 długość 4237,70 m.b. 

15. Droga krajowa nr 39-Strzelce nr drogi 1113 długość 3556,50 m.b. 

16. Kamienna-Rychnów nr drogi 1114 0 długość 1970,60 m.b. 

17. Gręboszów-Sułoszów nr drogi 1116 0 długość 3408,50 m.b. 

18. Kamienna-Łączany nr drogi 1116 0 długość 2315,80 m.b. 

19. Namysłów-Ziemiełowice nr drogi 1117 0 długość 5157,90 m.b. 

20. Droga wojewódzka nr 451 - Idzikowice nr drogi 1118 0 długość 13340,20 m.b. 

21. Bierutów (granica województwa dolnośląskiego - Wabienice (granica województwa 

dolnośląskiego) nr drogi 1119 0 długość 2840,10 m.b. 

22. Pągów-Idzikowice nr drogi 1120 0 długość 5575,50 m.b. 

23. Pągów - droga wojewódzka nr 451 nr drogi 1121 0 długość 3998,90 m.b. 

24. Wojciechów - droga przez wieś nr drogi 1122 0 długość 3605,70 m.b. 

25. Droga wojewódzka nr 451 - Wilkówek nr drogi 1123 0 długość 2375,80 m.b. 

26. Wilków-Jakubowice nr drogi 1124 0 długość 7842,90 m.b. 

27. Pielgrzymowice - Namysłów nr drogi 1125 0 długość 11548,40 m.b. 

28. Lubska - Krasowice nr drogi 1126 0 długość 6547,80 m.b. 

29. Krasowice - Brzozowiec nr drogi 1127 0 długość 8979,30 m.b. 

30. Brzozowiec droga przez wieś nr drogi 1128 0 długość 2882,70 m.b. 

31. Mikowice - Biestrzykowice nr drogi 1129 0 długość 15337,90 m.b. 

32. Nowy Folwark droga przez wieś nr drogi 1130 0 długość 1457,80 m.b. 

33. Domaszowice ul. Kolejowa nr drogi 1131 0 długość 626,30 m.b. 

34. Starościn-Domaradz-Jagienna nr drogi 1132 0 długość 10529,30 m.b. 

35. Wielołęka-Zbica nr drogi 1133 0 długość 7992,30 m.b. 

36. Dąbrowa ul. Kolejowa nr drogi 1134 0 długość 891,50 m.b. 

37. Domaszowice-Świerczów-Mąkoszyce nr drogi 1136 0 długość 19547,10 m.b. 

38. Świerczów-Bielice nr drogi 1139 0 długość 6312,30 m.b. 

39. Gola-Bielice nr drogi 1140 0 długość 4156,10 m.b. 

40. Mąkoszyce-Bielice nr drogi 1141 0 długość 1964,40 m.b. 

41. Droga krajowa nr 42 - Gręboszów-Strzelce-Domaszowice-Wielołęka nr drogi 1145 0 

długość 9919,00 m.b. 

42. Popielów-Ładza nr drogi 1150 0 długość 1107,00 m.b. 
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43. Wabienice (granica województwa dolnośląskiego) - Gorzesław nr drogi 1183 0 długość 

210,60 m.b. 

44. Zbica-Dąbrowa nr drogi 1187 0 długość 5430,80 m.b. 

45. Smogorzów-Trębaczów (granica województwa wielkopolskiego) nr drogi 1191 0 długość 

3382,20 m.b. 

46. Ligota Książęca-Wszeradów nr drogi 1194 0 długość 1771,10 m.b. 

47. Smarchowice Nowe-Ziemiełowice nr drogi 1195 0 długość 4468,60 m.b. 

48. Smarchowice Wielkie-Młynek nr drogi 1196 0 długość 3888,10 m.b. 

49. Zofijówka-Wielołęka nr drogi 1197 0 długość 1473,60 m.b. 

50. Siemysłów droga przez wieś nr drogi 1199 0 długość 1104,30 m.b. 

51. Bogacka Szklarnia-Zawiść nr drogi 1325 0 długość 3180,80 m.b. 

52. Wołczyn-Woskowice Górne nr drogi 1342 0 długość 2202,10 m.b. 

53. Ligota Wołczyńska-Karłowice - droga wojewódzka nr 457 nr drogi 1348 0 długość 16454,00 

m.b. 

54. Lubnów-Fałkowice nr drogi 1349 0 długość 4612,00 m.b. 

55. Krzywa Góra-Murów nr drogi 1352 0 długość 1773,60 m.b. 

56. Dąbrówka Dolna-Święciny nr drogi 1353 0 długość 4098,00 m.b. 

57. Dzików-Siedlice nr drogi 1354 0 długość 3568,30 m.b. 

 

Rysunek 2 Mapa obrazująca przebieg dróg powiatowych 
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 Zarząd Powiatu w roku 2019 na każdym posiedzeniu zajmował się drogami powiatowymi. 

Wnioski o ich naprawę, remont, wykoszenie rowów, ścinkę poboczy, wycinkę zakrzaczeń 

zgłaszali Wójtowie Gmin , Burmistrz Namysłowa, sołtysi, radni i mieszkańcy  

Gmina Domaszowice 

• Dotyczy remontu drogi powiatowej nr 1115 Gręboszów-Sułoszów, oraz drogi 

powiatowej nr 1199 w miejscowości Siemysłów, 

• Dotyczy podania terminu remontu drogi powiatowej nr 1111 Proszów-Nowa Wieś  

na odcinku Woskowice Górne, 

• Podanie terminu remontu przejścia dla pieszych w miejscowości Domaszowice, 

• W sprawie naprawy drogi powiatowej nr 1145 Wielołęka-Domaszowice, 

• Wniosek  o prawidłowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Domaszowice, 

• Remont drogi w Siemysłowie, 

• Pismo Wójta Gminy wyznaczające odcinki dróg powiatowych na terenie Gminy 

Domaszowice przeznaczonych do generalnego remontu, 

• Dotyczy wymiany znaku drogowego w miejscowości Siemysłów, 

• Pismo w sprawie złego stanu dróg i mostów w kierunku miejscowości Osiek i Kopalina 

oraz usunięcia drzew w miejscowości Nowa Wieś, 

• Dotyczy poprawy bezpieczeństwa osób z terenu osiedla Klonowego a także 

ograniczenia prędkości na drodze powiatowej nr 1136 w kierunku Siemysłowa, 

• Wniosek o zamontowanie znaku U-3 na zakręcie drogi powiatowej nr 1136  

oraz dobudowanie chodnika, 

• Wniosek o zamontowanie znaku E- 4 w miejscu w którym by nie ograniczał widoczności 

wyjazdu z drogi powiatowej 1136 łączącą się z drogą gminną 100315, 

• Naprawa drogi powiatowej 1115 Gręboszów-Sułoszów, 

• Dotyczy podcięcia lip w miejscowości Gręboszów, 

• Remont drogi powiatowej 1133 w miejscowości Wielołęka i drogi powiatowej 1111 

relacji Gręboszów-Strzelce, 

• Wycięcie krzewów przydrożnych na drodze nr 1145, 

• Wycięcie odrostów drzew przy drodze 1115 Gręboszów-Sułoszów, 

• Wstawienie znaku ograniczającego tonaż na moście znajdującym się w ciągu drogi 

powiatowej 1133 Wielołęka-Zbica, oraz usunięcie drzew w pasie drogi w miejscowości 

Nowa Wieś, 

• Dotyczy remontu drogi powiatowej w miejscowości Siemysłów, 

• Dotyczy umieszczenia znaków informacyjnych w pasie dróg powiatowych o numerach: 

1145, 1131, 1111, 1133, 

• Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1111 w miejscowości Wielołęka od 

przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową 1145, 

• Dotyczy wyczyszczenia rowu w pasie drogi powiatowej nr 1112 w obrębie Woskowic 

Górnych, bądź podanie terminu wykonania tych prac, 

• Dotyczy wykoszenia rowów w pasie dróg powiatowych w miejscowości Wielołęka  

i Domaszowice lub podanie terminu wykonania tych prac, 
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• W sprawie wycięcia odrostów przy drzewach wzdłuż drogi powiatowej nr 1115 

Gręboszów-Sułoszów, 

• Podcięcie gałęzi wzdłuż drogi powiatowej 1115 tzw. „Aleja Lipowa”, 

• Dotyczy wyczyszczenia wszystkich przepustów i rowów znajdujących się w pasie dróg 

powiatowych na terenie Gminy Domaszowice, 

• Wyczyszczenie przepustów w pasie drogi powiatowej nr 1111 w miejscowości Włochy 

• Dotyczy wykonania remontu dróg powiatowych w miejscowości Wielołęka, 

Gręboszów, Nowa Wieś, 

• W sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1131 ulica Kolejowa  

w Domaszowicach, 

• Umieszczenie w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Domaszowice znaków  

D-15 oraz wiat przystankowych, 

• Dotyczy wykoszenia rowów w pasie drogi powiatowej nr 1136, 

• W sprawie wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1136 w miejscowości 

Domaszowice, 

• Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1145 w Strzelcach, 

• Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1111 w Wielołęce, 

• Dotyczy udrożnienia przepustów oraz czyszczenia rowów w miejscowościach 

Siemysłów, Polkowskie, Domaszowice, 

• Gmina Domaszowice wyraziła zgodę na wycinkę drzew gatunek lipa przy drodze 

powiatowej nr 1111, 

• W sprawie zastojów wód opadowych na drodze powiatowej nr 1145 oraz na zakręcie 

przy skrzyżowaniu z ulicą Polną w Domaszowicach. 

Gmina Wilków 

• Prośba o przestawienie znaku w miejscowości Dębnik, 

• Wniosek o ujęcie w planie remontów - remontu drogi powiatowej nr 1125 na odcinku 

od Pielgrzymowic do Dębnika, 

• Uzupełnienie masą asfaltową ubytków na trasie Pielgrzymowice-Dębnik, oraz Pągów-

Bukowie. Wykonanie paczerowania na trasie Wojciechów-Pągów, Wilków-Jakubowice 

i Pągów-Bukowie, 

• Dotyczy wykonania nowej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1125 

Pielgrzymowice-Namysłów, 

• Dotyczy wymiany oznakowania na drodze powiatowej nr 1125 oraz usunięciu krzewów 

na odcinku Lubska-Młokicie, 

• Dotyczy wyczyszczenia chodnika przy ulicy Kolejowej w Wilkowie, 

• Naprawa uszkodzonego chodnika przy ulicy Kolejowej w Wilkowie, 

• Uzupełnienie ubytków w drodze powiatowej relacji Pielgrzymowice-Młokicie. 

Gmina Świerczów 

• Prośba o ustosunkowanie się do złożonych wniosków w sprawie dróg na sesji Rady 

Gminy, 
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• Wymiana nawierzchni drogi powiatowej na odcinku miejscowości Starościn przez 

Pieczyska, Zbicę i Osiek do Osieka Dużego, 

• Dotyczy wyrażenia zgody przez Zarząd na dostarczenia tłucznia do wyrównania drogi 

w miejscowości Osiek, 

• Ujęcie w planach inwestycyjnych wymiany nawierzchni drogi powiatowej Zbica, Osiek 

Duży, Pieczyska, Starościn, 

• Dotyczy naprawy drogi powiatowej na odcinku Kużnica Dąbrowska-Zbica oraz wycinkę 

krzaków przy ww. drodze, 

• Prośba o wyrażenie zgody na wykonanie tymczasowego przejazdu z chodnika 

znajdującego się przy drodze powiatowej 1136. Zarząd wyraził zgodę na zjazd 

tymczasowy w dniach od 31.08.2019 do 01.09.2019, 

• Prośba o wykoszenie i posprzątanie poboczy oraz rowów wzdłuż dróg powiatowych  

na terenie Gminy Świerczów, 

• Zarząd Powiatu przyjął informację o udzieleniu przez Gminę Świerczów dla Powiatu 

Namysłowskiego dofinansowania na prace związane z usunięciem zakrzaczeń  

oraz remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 1187, 

• Dotyczy wyczyszczenia i udrożnienia studzienek retencyjnych zlokalizowanych przy 

drodze powiatowej nr 1136, 

• Dotyczy naprawy nawierzchni drogi oraz usunięcie krzewów na trasie Zbica-Starościn, 

• Dotyczy remontu drogi powiatowej w miejscowości Biestrzykowice-Miodary-Żaba, 

• Prośba o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie naprawy 150 m chodnika 

przylegającego do drogi powiatowej nr 1140 we wsi Bąkowice, 

• Dotyczy naprawy nawierzchni bitumicznej drogi Bąkowice-Bielice oraz drogi Bąkowice-

Mąkoszyce. 

Gmina Pokój 

• Dotyczy remontu dróg powiatowych nr 1332 i 1349 na odcinku Fałkowice-Domaradz  

i Fałkowice-Lubnów, 

• Dotyczy remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Pokój, 

• Wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych w miejscowości Lubnów, 

• Wniosek o ujęcie w planach inwestycyjnych wymiany nawierzchni asfaltowej drogi 

powiatowej nr 1332 i 1349 na odcinku Fałkowice-Domaradz i Fałkowice-Lubnów oraz 

wykonanie nowej drogi asfaltowej na drodze powiatowej 1125 Pielgrzymowice-

Namysłów, 

• Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Kopalina, 

• Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1354 Dzików-Siedlice, 

• Dotyczy posprzątania po remontach dróg w Gminie Pokój, 

• Ujęcie w planach inwestycyjnych wymiany nawierzchni asfaltowej na drodze 

powiatowej nr 1332 i 1349 w miejscowości Fałkowice na odcinku Fałkowice-Domaradz, 

Fałkowice-Lubnów, 

• Przycięcie drzew nad chodnikiem  przy ulicy Wolności w miejscowości Ładza, 

• Dotyczy remontu nawierzchni drogi powiatowej łączącej miejscowości Dąbrówkę 

Dolną i Święciny, 
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• Wykonanie remontów zniszczonych  nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy 

Pokój, 

• Dotyczy stanu nawierzchni drogi powiatowej nr 1353 na odcinku Dąbrówka Dolna- 

droga powiatowa nr 1344, 

• Dotyczy zamontowania progów zwalniających w miejscowości Krzywa Góra. 

Gmina Namysłów 

• Prośba o wykonanie zabezpieczenia pasa drogowego drogi powiatowej nr 1125  

z powodu częstych zdarzeń drogowych, skutkujących niszczeniem ogrodzenia 

prywatnej posesji, 

• Zarząd wyraził zgodę dla Gminy Namysłów na postawienie wiaty przystankowej przy 

nowo wybudowanej zatoczce w miejscowości Objazda, 

• Remont drogi Żaba-Miodary, 

• Dotyczy modernizacji przejścia dla pieszych znajdującego się przy ulicy Głównej  

w Smogorzowie, 

• Dotyczy budowy chodnika i wykonanie pasów bezpieczeństwa - przejście dla pieszych 

w miejscowości Żaba, 

• Dotyczy wniosku o wyłożenie kostką brukowa w miejscowości Krasowice chodnika od 

placu zabaw do kapliczki, 

• Wniosek o odnowienie oznakowania poziomego w ciągu ulicy Oławskiej, 

Grunwaldzkiej oraz Kraszewskiego w Namysłowie a w szczególności przejść  

dla pieszych, 

• Dotyczy utrzymania ścieżki rowerowej na ulicy Oławskiej w Namysłowie, 

• Dotyczy remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1102 na ulicy Głównej  

w Kowalowicach, od posesji nr 54 do posesji nr72, 

• Prawidłowe utrzymanie ścieżki rowerowej przy ulicy Oławskiej w Namysłowie, 

• Remont drogi powiatowej przez miejscowość Żaba do Miodar, 

• Uzupełnienie ubytków w drodze powiatowej w miejscowości Minkowskie, 

• Wykonanie remontu chodnika w obrębie ulicy łączańskiej w Namysłowie przy drodze 

powiatowej 1117 oraz chodnika przyległego do działki 1250, 

• Dotyczy koszenia przydrożnych rowów w obrębie wsi Woskowice Małe oraz wykonanie 

nakładki bitumicznej na ulicy Szkolnej uzupełnienie ubytków na drodze przez 

miejscowość, a także wycinkę lip wzdłuż drogi powiatowej przy boisku, 

• Dotyczy wymiany oraz poprawy estetyki znaków drogowych w ciągu drogi powiatowej 

nr 1125 z nazwą wsi Pielgrzymowice, 

• Dotyczy usunięcia niedogodności związanych z oznakowaniem ścieżki rowerowej  

na trasie Namysłów- Smarchowice Małe. A także oznakowaniem ścieżki rowerowej 

wzdłuż ulicy Oławskiej i betonowym korytem przy przejściu tej ulicy,  

oraz niepraktycznym połączeniem ze ścieżką Namysłów Rychnów w pasie drogi 1103, 

• Zarząd Powiatu wystosował pismo do Burmistrza Namysłowa o wsparcie finansowe  

na zadanie „Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr 1126 w miejscowości 

Kowalowice, 
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• Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w miejscowości Krasowice oraz wykonanie 

chodnika, 

• Dotyczy remontu drogi powiatowej w miejscowości Łączany, 

• W sprawie remontu zatoki autobusowej i zagospodarowania terenu wokół przystanku 

we wsi Pawłowice, 

• Dotyczy wykonania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1102 na wysokości 

przystanku w miejscowości Kowalowice, 

• Dotyczy wymiany znaków w miejscowości Pielgrzymowice, 

• Dotyczy poprawy bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej przy ulicy Oławskiej  

w Namysłowie, 

• Zarząd został poinformowany przez Komendę Powiatową Policji w Namysłowie  

o uszkodzeniu wiaty przystankowej w Namysłowie. 

 

Zarząd Powiatu przyjął informacje o złych stanach technicznych obiektów mostowych  

na terenie Powiatu Namysłowskiego i został poinformowany o potrzebie wykonania  

i potrzebnych środkach finansowych na wykonanie czterech ekspertyz technicznych  

dla mostów o stanie technicznym ocenionych na 1,0-przed awaryjnie. 

Zarząd Powiatu na wniosek radnych Konrada Gęsiarza, Piotra Lechowicza i Andrzeja Zielonki 

podjął decyzję o wykonaniu przeglądu oznakowania poziomego i pionowego na drogach 

powiatowych w obrębie miasta Namysłów oraz uzupełnienie stwierdzonych uchybień w II lub 

III kwartale 2019 roku. 

Zarząd Powiatu na wniosek radnych Konrada Gęsiarza, Tomasza Wiciaka, Piotra Lechowicza  

i Andrzeja Zielonki podjął decyzję o wystosowaniu w formie uchwały Rady Powiatu 

Namysłowskiego Apelu do Marszałka Województwa Opolskiego i Samorządu Województwa 

Opolskiego o podjęcie działań w celu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego  

na przeprowadzeniu gruntownego remontu drogi wojewódzkiej nr 451 i 454. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Rzecznika Finansowego dot. Przedstawienia uwag 

niedostosowania instrukcji przeprowadzania przeglądów dróg i ich stanu. Zarząd podjął 

decyzję, że przedstawi Rzecznikowi Finansowemu dokument który jest wprowadzony  

i stosowany w Starostwie Powiatowym pn. „Instrukcji przeprowadzania przeglądów dróg  

i drogowych obiektów inżynierskich oraz terminów przeprowadzania przeglądów dróg  

i drogowych obiektów inżynierskich” Podkreślić należy że wykonywane działania na podstawie 

wprowadzonej instrukcji są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Zarząd zajmował się tematem stawu hodowlanego wybudowanego w Brzezinkach  

a przylegającego do drogi powiatowej w związku z obawą o bezpieczeństwo mieszkańców  

naszego Powiatu. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o realizacji zadania pn.” Remont drogi powiatowej nr 1348  

na odcinku Kozuby Jagienna”. Ponadto Zarząd postanowił, że zrealizuje zadania zgłoszone  

w ramach Programu Funduszy Dróg Samorządowych na rok 2020 dla których uzyska 

dofinansowanie z danych gmin powiatu w wysokości co najmniej 50 % wkładu własnego jaki 
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powiat będzie musiał wnieść. W przypadku braku możliwości wniesienia wkładu Zarząd 

zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania. 

Zarząd wydał pozytywną opinię dla firmy DROG_PLAN z Grodkowa dotyczącą budowy ulicy 

Kościelnej w Głuszynie w ramach zadania „Budowa dróg w Głuszynie” oraz budowy ulicy 

Leśnej w Jastrzębiu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował propozycje  nagród Starosty Namysłowskiego  

dla Dyrektorów placówek oświatowych. 

Pozytywnie zatwierdził wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego  

o przyznanie zapomóg zdrowotnych nauczycielom placówek oświatowych. 

Zarząd Powiatu zatwierdził autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2019. 

Zarząd zapoznał się z pismem Urzędu Miejskiego w Namysłowie w sprawie wyrażenia zgody  

na przejęcie nieruchomości. 

Zapoznał się także z pismem Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie w sprawie wynajmu 

Sali gimnastycznej będącej w trwałym zarządzie placówki. 

Po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej 

ustalił od miesiąca stycznia 2020 roku nową stawkę wynajmu powierzchni reklamowych 

znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej. 

Po zapoznaniu się z pismem Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu 

Starostwa Powiatowego w Namysłowie Zarząd Powiatu podjął decyzję, że kara umowna dla 

Firmy FIT PARK Sp. Z. o.o. z Torunia za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zadania 

pn. ”Budowa otwartych stref aktywności wariant podstawowy dwa obiekty” zostanie 

naliczona w wysokości wskazanej w opinii Radcy Prawnego. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę: 

• Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Kluczborku na korzystanie  

z przystanków autobusowych w pasie dróg powiatowych na obszarze Gminy 

Domaszowice 

• Firmie wielobranżowej „Dorociak” z Wilkowa  na korzystanie z przystanków 

autobusowych w pasie dróg powiatowych 

• Ustalił zasady korzystania z przystanków autobusowych znajdujących się przy drodze 

powiatowej nr 1103 w Idzikowicach Gmina Wilków 

• Ustalił zasady korzystania z przystanków autobusowych znajdujących się przy drodze 

powiatowej nr 1101 - firma POLBUS z Wrocławia 

• Na udostępnienie terenu celem wykonania przebudowy istniejących odcinków linii 

kablowych ziemnych 15 KV w obrębie działki nr 851/77 będącej w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie 

• Wyraził zgodę na udostepnienie terenu celem wykonania przebudowy istniejących 

odcinków linii kablowych ziemnych 15 KV w obrębie działki 844/13 będącej w trwałym 

zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie 
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• Przeprowadzenie prac związanych z wykonaniem kablowej sieci elektro elektrycznej 

niskiego napięcia dla domu jednorodzinnego na działce 437/350 w Namysłowie przez 

firmę ELKOM z Olesna 

• Wynajem Sali gimnastycznej zlokalizowanej przy ulicy Dubois w Namysłowie  

na potrzeby Namysłowskiego Ośrodka Kultury 

• Na odpłatne udostępnienie hali sportowej przy ulicy Dubois 19 w Namysłowie  

dla Namysłowskiego Klubu Sportowego 

• Na bezpłatne użyczenie Sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym  

w Namysłowie dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury 

• Dla Towarzystwa Społecznych działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” 

na wynajęcie pomieszczenia dla radcy prawnego 

• Dla Dyrektora I liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie na zawarcie sześciu umów 

na wynajęcie pomieszczeń szkoły na kawiarnię szkolną, teren boiska na plac 

manewrowy, salę gimnastyczną dla Browaru Namysłów i Diehl Controls Polska 

• Na likwidację sprzętu komputerowego, medycznego i gospodarczego 

Namysłowskiemu Centrum Zdrowia ze względu na jego zużycie 

• Sprzedaż mienia ruchomego - przyczepy autosan będącej na stanie Zespołu Szkół 

Rolniczych w Namysłowie 

• Na rozwiązanie umowy najmu z Izbą Administracji Skarbowej w Opolu w drodze 

porozumienia ze skutkiem na dzień 30 listopad 2019 roku 

• Na kontynuacje dzierżawy lokali będących w zarządzie Zespołu Szkół Mechanicznych 

przez firmę PRO SILESIA z Opola 

• Na wynajem pomieszczeń Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie dla Szkoły 

Podstawowej nr. 5 w Namysłowie, Startu Namysłów oraz osób fizycznych na rok 

szkolny 2019/2020 

• Zgoda na przekazanie środków finansowych dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 

w Ładzy na zadania z zakresu edukacji ekologicznej 

• Na udostepnienie boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie 

oraz budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie na potrzeby pielgrzymów  

i służb pielgrzymkowych 39 Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę 

• Zgoda dla firmy „FISCOM” Witold Tumalewicz na doprowadzenie światłowodu  

do budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie 

Zarząd Powiatu udzielał odpowiedzi na pytania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  

w Opolu w sprawie zamiaru budowy lub zamierzeń inwestycyjnych: 

• na wyznaczonych działkach położonych w miejscowości Woskowice Małe Gmina 

Namysłów, 

• na wyznaczonych działkach położonych w miejscowości Siemysłów Gmina 

Domaszowice, 

• na wyznaczonych działkach położonych w miejscowości Świerczów Gmina Świerczów, 

• na wyznaczonych działkach w miejscowości Rychnów Gmina Namysłów, 

• na działce w miejscowości Przeczów Gmina Namysłów, 

• na wyznaczonych działkach na terenie Gminy Namysłów. 
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W związku z tym , że niektóre miejscowości w Powiecie Namysłowskim nie posiadają planów 

przestrzennego zagospodarowania Gminy wydają decyzje o warunkach zabudowy. Decyzje  

te muszą być zaopiniowane przez Zarząd Powiatu i tak w roku 2019 uzgodnione zostały 

następujące decyzje: 

Gmina Pokój 

• dla inwestycji polegającej na rozbudowie z nadbudową istniejącego budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego na dwa lokale mieszkalne w miejscowości Lubnów, 

• warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie  

z rozbudową i nadbudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Siedlice, 

• dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej naziemnej 15 KV wraz  

z ustawieniem jednego słupa 15 KV na działkach ewidencyjnych w obrębie Dąbrówka 

Dolna, 

• wydzielenie działki budowlanej oraz budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce w Fałkowicach. 

Gmina Wilków 

• projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „przebudowa części kablowo- 

napowietrznej linii LPN relacji PT Wilków- PT Oleśnica od PT Wilków do granicy 

utrzymania km 117,500 linia kolejowa nr 143, z napowietrzno- kablowej na kablowa 

obręb Pielgrzymowice, Gmina Wilków, 

• ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa linii kablowej nN wraz  

ze stanowiskiem słupowym i oprawami oświetlenia w miejscowości Dębnik, Lubska, 

• ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa linii kablowych nN wraz  

ze stanowiskiem słupowym i oprawami oświetlenia w miejscowości Wojciechów, 

• budowa stawu rybnego hodowlanego typu karpiowego w miejscowości Lubska, 

• ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  

na przebudowie linii napowietrznej 15 KV relacji GPZ Namysłów- Pawłowice-Lubska 

odcinek stacja transformatorowa „Idzikowice i Pszeniczna” w miejscowościach 

Idzikowice, Pągów i Pszeniczna, 

• ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej 

sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechów, 

• o warunkach zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolnostojącego oraz budynku gospodarczego wolnostojącego wraz  

z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi w miejscowości Bukowie. 

Gmina Murów 

• uzgodniono projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  

na budowie drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Okoły. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu dotyczyło 

one wynajęcia pomieszczeń po Urzędzie Skarbowym w Namysłowie i postanowił, że wystosuje 
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pismo z zaproszeniem przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu celem 

omówienia warunków wynajmu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przesłaną informacją z Sądu Rejonowego w Kluczborku 

dotyczącą mieszkanki wsi Kowalowice z udziałem Gminy Namysłów. 

Pan Bratosiewicz Ireneusz wyraził chęć zakupu działki nr. 1133/13 sąsiadującą z salą Magnolia 

w Namysłowie Zarząd Powiatu podjął decyzję, że do czasu opracowania koncepcji projektu 

boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie nie wyraża zgody na sprzedaż działki 

1333/13 stanowiącej własność Powiatu Namysłowskiego. 

Zarząd Powiatu postanowił, że decyzje dotyczące wniosku Klubu Sportowego ORZEŁ i START 

w sprawie dofinansowania ich działalności zostaną podjęte dopiero przy tworzeniu projektu 

budżetu na rok 2020. 

W roku 2019 Gminy Powiatu Namysłowskiego przystąpiły do sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dla niektórych miejscowości w związku z tym 

Zarząd Powiatu opiniował takie projekty i tak: 

Gmina Pokój 

• projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we si Pokój, 

Gmina Wilków 

• wydanie opinii do projektu Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wilków, 

• dotyczy przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości Idzikowice, Krzyków, Pszeniczna, Pągów  

i Wojciechów, 

• informacja o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi Bukowie, 

Gmina Namysłów 

• zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Smarchowice 

Wielkie, 

• zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kamienna  

i Bukowa Śląska. 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt zmiany zagospodarowania terenu  

w miejscowości Świerczów dla Firmy Dino Polska. 

Uzgodniony został wniosek Biura Projektowego A-PROPOL dotyczący „poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 39 na odcinku 

Smarchowice Wielkie-Namysłów w ramach PBDK - Rozbudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku 

Smarchowice Wielkie-Namysłów”. 

Zarząd wydał pozytywną opinię dla firmy DROG-PLAN z Grodkowa dot. Budowy drogi  

w Smarchowicach Nowych. 
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Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów  

na lata 2020- 2023”. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zmianie decyzji dotyczącej ustanowienia trwałego Zarządu  

w Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej. 

Pozytywnie zaopiniowany został wniosek pracowni INST- PROJEKT dotyczący uzgodnienia 

trasy sieci i przyłącza gazu do Domu Opieki Społecznej „Promyk” w Kamiennej. 

Starosta Namysłowski przekazał informacje na temat kontroli najwyższej Izby Kontroli  

w temacie wycinki drzew w Krasowicach. Wywozu nieczystości stałych ze składowiska przy 

ulicy Oleśnickiej w Namysłowie. Wykupu świadczeń do lekarza diabetologa dla mieszkańców 

Powiatu Namysłowskiego. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycja Agencji Artystyczno-Eventowej odnośnie realizacji 

projektu turystyczno-rekreacyjno-edukacyjnego na działkach należących do Powiatu  

i zaproponował do sprzedaży działki położone w Gminie Wilków. 

Zarząd pozytywnie z uwagami zaopiniował wniosek spółki MOSTY Katowice o wydanie opinii 

lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Praca na linii kolejowej 143 na odcinku Kluczbork- 

Oleśnica- Wrocław Mikołajów część A - zadanie 1 odcinek Kluczbork- Namysłów granice 

Województw Opolskiego i Dolnośląskiego. Uwagi dotyczyły zaprojektowania na drogach 

powiatowych 1116 i 1117 infrastruktury zapewniającej możliwość przejazdu rowerzystom. 

Zarząd Powiatu ustalił wykaz zadań z zakresu kultury i sportu współfinansowanych przez 

powiat w roku 2019. 

Zadania z zakresu sportu 

W roku 2019 dofinansowanie otrzymali: 

1. Szkolny Zawiązek Sportowy kwota 1.000,00 zł - 1 impreza. 

2. Ludowy Zespół Sportowy w Starościnie 2.000,00 zł - 1 impreza. 

3. Zespół Szkół Specjalnych 1.500.00 zł - 1 impreza wojewódzka. 

4. Uczniowski klub Sportowy „Orlik” w Bukowiu 1.000,00 zł - 4 imprezy. 

5. Dom Dziecka w Namysłowie 1.000,00 zł - 1 impreza międzynarodowa. 

6. NKS Start Namysłów 4.000,00 zł - rozgrywki sportowe. 

7. Uczniowski Klub Sportowy „Bzyk” w Bąkowicach 400,00 zł - 1 impreza. 

8. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ligocie 

Książęcej 1.000,00 zł - 1 impreza. 

9. Gminne Zrzeszenie LZS w Świerczowie 1.000,00 zł bieg po gminie. 

10. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” 3.500,00 zł - 1 impreza międzynarodowy memoriał. 

11. LUKS „Młodzik” Domaszowice 900,00 zł - 3 imprezy. 

12. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Namysłów” 400,00 zł 1 impreza. 

13. GKS Widawa Wilków 1.000,00 zł - 1 impreza. 

14. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orły” 1.000,00 zł - 1 impreza. 

15. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „AP Namysłów” 500,00 zł - 2 imprezy. 

Przyznane wsparcie finansowe ogółem wyniosło 17.800,00 zł 
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Zadania z zakresu kultury 

W roku 2019 dofinansowanie otrzymali: 

1. Urząd Gminy w Wilkowie 3.000,00 zł - 3 imprezy w tym 1 wojewódzka. 

2. Urząd Miejski w Namysłowie 800,00 zł - 1 impreza. 

3. Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie 1.300,00 zł - 1 impreza wojewódzka. 

4. Związek Harcerstwa Polskiego w Namysłowie 400,00 zł - 1 impreza. 

5. Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie 800,00 zł - 2 imprezy w tym jedna 

międzywojewódzka. 

6. Alicja Okularczyk zajęcia malarskie dla seniorów 400,00 zł - wystawa. 

7. Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie 800,00 zł - 2 imprezy. 

8. I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie 200 zł - 1 impreza. 

9. Związek Emerytów w Domaszowicach 200,00 zł - 1 konkurs. 

W roku 2019 Zarząd Powiatu Namysłowskiego udzielił wsparcia finansowego w zakresie 

kultury ogółem na kwotę 7.900,00 zł 

 

7. REALIZACJA PROGRAMÓW, POLITYK I STRATEGII 

7.1.W zakresie infrastruktury technicznej 

Wydatki budżetu w dziale - drogi publiczne w roku 2019 wyniosły 2.375.006,19 zł natomiast  

w roku 2018 wyniosły 2.146.481,40 zł. 

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych w roku 2019 przeznaczone były miedz innymi  

na :zimowe utrzymanie dróg 154.444,28 zł, bieżące utrzymanie dróg 602.553,14 zł, wycinkę 

drzew 44.344,80 zł na wykaszanie rowów i ścinkę poboczy 75.921,98 zł. 

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonane zostały remonty dróg powiatowych 

współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

W roku 2019 poziom dofinansowania wyniósł 50 % wartości zadania, zrealizowano 

następujące zadania: 

▪ remont drogi powiatowej nr 1140 na odcinku Gola- Bąkowice w ramach prac 

remontowych na odcinku długości 1.700 m.b.  wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki 

bitumicznej, wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz aktywne przejście dla 

pieszych wartość wykonanych prac 814.982,01 zł, 

▪ remont drogi powiatowej nr 1111 na odcinku Woskowice Górne zakres prac 

remontowych na odcinku 1.117 m.b. to położenie nowej nawierzchni bitumicznej, 

oznakowanie poziome i pionowe oraz aktywne przejście dla pieszych wartość zadania 

490.671,64 zł. 

W roku 2019 wykonany został zaplanowany ostatni odcinek ścieżki rowerowej w ramach 

programu  Realizacja Strategii Niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego powstała: 
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▪ ścieżka rowerowa odcinku pomiędzy miejscowościami Dębnik- Wilków wartość zadania 

460.055,03 zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014- 2020 wyniosło 85 % wartości zadania, 

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych przy 50 % dofinansowaniu zrealizowano w roku 

2019 następujące inwestycje: 

▪ przebudowa drogi powiatowej - budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej  

nr 1125 na odcinku Lubska-Dębnik, zakres prac obejmował odcinek o długości 998 m.b. 

wzdłuż którego wybudowano ścieżkę rowerową, wykonano nową nawierzchnię drogi  

z masy bitumicznej, wykonano również pobocza obustronne i oznakowania poziome  

i pionowe a także aktywne przejście dla pieszych, Wartość zadania 888.162,02 zł 

▪ przebudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1102  

na odcinku Józefków-Objazda, zakres prac obejmował odcinek 998 m.b. wzdłuż którego 

wybudowano ścieżkę rowerową, położono nową nawierzchnię bitumiczną, wykonano 

pobocza obustronne a także oznakowanie pionowe i poziome, aktywne przejście  

dla pieszych. Wartość zadana 977.901,64 zł. 

 

7.2.W zakresie Bezpieczeństwa Publicznego 

Jednym z celów działania organów samorządowych oraz służb porządkowo-ratowniczych jest 

zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego poprzez zapewnienie 

niezbędnych sił i środków utrzymania ładu publicznego. 

Zapobieganie wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa w powiecie to jedno z podstawowych 

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

i kontroli. O bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Namysłowskiego dbają: 
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7.2.a Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie 

W roku 2019 Komenda Powiatowa Policji łącznie wszczęła 804 postępowania 

przygotowawcze jest to o 82 postepowania więcej niż w roku 2018. Przy wzroście ilości  

wszczętych postępowań przygotowawczych i wzroście ilości czynów stwierdzonych 

odnotowano wzrost wykrywalności do 88,81 %. Pod względem wykrywalności ogólnej 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie jest drugą jednostką wśród jednostek policji 

Województwa Opolskiego. 

 

 

Wykres 1 Kategoria przestępstw w roku 2019 

 

Kategorie przestępstw w roku 2019: 

• Przestępstwa kryminalne - 546 

• Przestępstwa gospodarcze - 92 

• Przestępstwa drogowe – 116 

Przestępstwa ogółem  - 754 

W 2019 roku odnotowano wzrost spraw dotyczących demoralizacji i przestępczości wśród 

osób nieletnich. Coraz częściej sprawy te dotyczą czynów zabronionych w przestrzeni 

internetowej, hejtowanie, stosowanie mowy nienawiści przy tworzeniu postów, wykluczanie  

rówieśników z różnych grup internetowych itp. 

W roku 2019 do Sądu Rejonowego w Kluczborku do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 

przesłano 90 spraw dotyczących demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich. 

W 2019 roku w ramach Funduszu Wsparcia Policji Komendant Powiatowy Policji podpisał 

porozumienia ze Starostą Namysłowskim, Burmistrzem Namysłowa oraz Wójtami Gmin 
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Wilków, Pokój i Świerczów  w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji  

w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym 

finansowanych ze środków stanowiących dochody własne ww. jednostek. W sumie na służby 

w czasie ponadnormatywnym wpłynęło 55.000,00 zł 

Wpłaty jednostki dokonały w następujących wysokościach: 

• Gmina Namysłów  - 25.000,00 zł 

• Powiat Namysłowski   - 16.000,00 zł 

• Gmina Wilków   - 10.000,00 zł 

• Gmina Pokój   - 2.000,00 zł 

• Gmina Świerczów   - 2.000,00 zł 

Zgodnie z założeniami, służby ponadnormatywne realizowane były przede wszystkim  

w porach wieczorowo nocnych w miejscach, gdzie z zgodnie z analizami stanu bezpieczeństwa 

występowało największe zagrożenie przestępstwami i wykroczeniami. 

 

W roku 2019 w ramach działań profilaktycznych funkcjonariusze Policji: 

• Przeprowadzili dwie debaty społeczne z mieszkańcami Powiatu Namysłowskiego,  

które dotyczyły realizacji zadań priorytetowych prowadzonych przez dzielnicowych, 

propagowanie aplikacji „Moja komenda”, 

• W szkołach oraz placówkach wychowawczych w ramach spotkań z młodzieżą 

poruszano problematykę dotyczącą nadużywania alkoholu przez osoby nieletnie w tym 

konsekwencje prawne jakie w tej kwestii przewidują przepisy prawa, 

• W szkołach w ramach spotkań z młodzieżą i rodzicami a także nauczycielami omawiana 

była tematyka nowych narkotyków, temat ten omawiany był w oparciu o pokaz 

multimedialny i walizkę narkotykową, 

• W ramach działań prewencyjnych funkcjonariusze policji czuwali nad prawidłowym 

przebiegiem Ogólnopolskiej Zbiórki Pieniężnej organizowanej przez Fundacje Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

• W okresie jesienno-zimowym policjanci realizowali działania w ramach programu 

„Bezdomny”, 

• Policjanci w roku 2019 realizowali program „Bezpieczeństwo w miejscu publicznym”  

i miejscu zamieszkania oraz „Bezpieczny Senior”, 

• Tradycyjnie profilaktyka prowadzona w szkołach w roku 2019 obejmowała zagadnienia 

zawarte w Ogólnokrajowych Akcjach Profilaktycznych: 

- Bezpieczne Ferie 

- Dzień Wagarowicza 

- Bezpieczne Wakacje 

- Bezpieczna droga do szkoły 

- Bezpieczny rowerzysta 

- Cyberprzestępczość 

- Handel Ludźmi 
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- Pierwszy dzień w szkole opowiem ci o bezpieczeństwie 

- Przedszkolak. 

Podczas spotkań zorganizowanych w szkołach prowadzono również wśród rodziców 

małoletnich szeroko zakrojoną akcje informacyjną dotycząca współczesnych zagrożeń. 

W roku 2019 przeprowadzono akcje obejmujące bezpieczeństwo w ruch pieszym i kołowym 

na terenie całego powiatu m.in. 

• Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego 

• Pieszy 

• Bus 

• Truck 

• Prędkość 

• Pasy 

• Trzeźwy poranek 

• Znicz 

Prowadzona była także profilaktyka medialna gdzie zwracano uwagę na obowiązujące 

przepisy oraz na warunki drogowe wpływające na bezpieczeństwo kierowców. 

Funkcjonariusze Komedy Powiatowej Policji w Namysłowie objęli nadzorem eliminacje 

gminne oraz powiatowe szkół podstawowych i gimnazjum do Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. 

Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Namysłowie policjanci prowadzili działania 

profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo młodych kierowców wśród uczniów szkół 

średnich. 

W działaniach profilaktycznych policjanci wykorzystywali elementy odblaskowe  

i profilaktyczne udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie oraz Urząd Miejski 

w Namysłowie. 

W 2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Namysłowie nałożyli 5199 mandatów, 

natomiast w 2476 przypadkach zastosowali środki oddziaływania poza karnego (pouczenia). 

 

Najliczniejszą grupą wykroczeń są wykroczenia z kategorii „bezpieczeństwa i porządku w ruchu 

drogowym ujawniono ich 5555, z czego: 

• 3930 sprawców zostało ukaranych mandatami karnymi, 

• 1471 zostało pouczonych, 

• 154 sprawy zostały skierowane do Sądu rejonowego w Kluczborku. 

W roku 2019 ujawniono 8108 wykroczeń z czego 5555 dotyczyło porządku w ruchu drogowym. 
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7.2.b Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Namysłowie 

W roku 2019 nastąpił spadek pożarów w porównaniu do roku 2018  o 80 zdarzeń 

 

Strażacy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie odnotowali 797 zdarzeń  

w tym: 

• Pożarów 248 

• Miejscowe zagrożenia – 515 

• Zanotowano również 34 fałszywe alarm 

 

Wykres 2 Ilość zdarzeń odnotowanych przez PPSP w Namysłowie - 2019 

Na terenie Powiatu Namysłowskiego pożary powstają w główniej mierze z winy człowieka  

i dotyczą przede wszystkim wypalania suchych traw, oraz pozostałości roślinnych. W roku 

2019 spośród 248 pożarów 83 to podpalenia umyślne. 34 pożary powstały w wyniku 

nieprawidłowej eksploatacji i wad urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zdarzyły się  w okresie 

zimowym 

W trakcie akcji ratowniczych na terenie Powiatu Namysłowskiego ze strażakami PSP i OSP 

współdziałały jednostki policji pogotowia ratunkowego, pogotowia energetycznego, 

pogotowia gazowego, służb leśnych, wojska 

W 2019 roku strażacy prowadzili także działania medyczne i tak: 

- na terenie akcji – 136 

- przez strażaków – 84 
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W ramach doskonalenia zawodowego i zadań służbowych w roku 2019 strażacy 

przeprowadzili ewakuację próbną osób w 18 zakładach i obiektach użyteczności publicznej 

Strażacy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie prowadzili w roku 2019  

na szeroką skalę akcję uświadamiającą o ogromnym zagrożeniu jakie wywołują: 

• Wypalanie traw i pozostałości roślinnych 

• Brak okresowych przeglądów przewodów kominowych i liczne pożary sadzy  

w kominach 

• Ogólnopolska Kampania  Społeczna tlenek węgla: 

- Czad i ogień- obudź czujność 

- Czujka na straży bezpieczeństwa 

Strażacy odbyli szereg spotkań na których omawiali tematykę związaną z pożarami mieszkań 

oraz przyczynami i zagrożeniami wywołanymi powstawaniem tlenku węgla. 

Na podstawie przepisów prawa w celu wyeliminowania zagrożeń pożarowych w roku 2019 

strażacy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie prowadzili także czynności 

kontrolno- rozpoznawcze i tak: 

• Skontrolowano 31 obiektów oddanych do użytkowania, 

• Na 70 skontrolowanych obiektów w kontrolach zaplanowanych i niezaplanowanych,  

w  43 obiektach stwierdzono nieprawidłowości, 

• Na 101 skontrolowanych budynków wydano 6 decyzji administracyjnych,   

30 postanowień, 11 opinii, 1 upomnienie. 

Jak wynika z analizy stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Namysłowskiego 

zależy od wielu czynników w tym min. od poziomu funkcjonowania jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, od świadomości mieszkańców ale tez i od podejmowanych działań 

pracodawców i władz lokalnych no i oczywiście od możliwości finansowych jednostki, 

zwłaszcza na zakup potrzebnego sprzętu technicznego. W działania te mocno włączają się 

jednostki samorządu terytorialnego z Powiatu Namysłowskiego. 

W 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie od jednostek 

samorządowych powiatu uzyskała kwotę 140.000,00 zł. 

 

7.2.c Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie 

Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzi przed 

niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie 

powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych 

W 2019 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie realizował zadania  

z „Planu Zasadniczych zamierzeń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Namysłowie na rok 2019” . Stan sanitarny Powiatu Namysłowskiego w roku 2019 ocenić 

należy jako dobry. 
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Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Namysłowie obejmuje swoim działaniem 

gminy Powiatu Namysłowskiego: Namysłów, Domaszowice, Wilków, Pokój, Świerczów w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Namysłowskiego w 2019 roku pracownicy 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie przeprowadzili łącznie 908 

kontroli i wizytacji w tym: 

- 525 kontroli planowanych, 

- oraz 51 przeprowadzonych granicznych kontroli sanitarnych żywności. 

W czasie przeprowadzonych kontroli pobrano 410 ocen partii danego produktu. 

W zakresie urzędowej kontroli żywności do badań laboratoryjnych pobrano 207 próbek 

środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. 

Wykonano 883 oznaczenia fizyczne w zakresie higieny procesu nauczania, w tym pomiary 

mebli szkolnych, temperatury w salach szkolnych , obciążenia ucznia tornistrami/ plecakami. 

W celu wyegzekwowania nałożonych podczas kontroli obowiązków wydano łącznie 239 

decyzji administracyjnych, w tym 76 płatniczych. Nałożono 21 mandatów karnych na kwotę 

4.250,00 zł”.  

W roku 2019 programy promocji zdrowia realizowane były zgodnie z  Wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem Hasła Roku „Zdrowie dla 

wszystkich”. Działania skierowane były do dzieci i młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej, 

rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, pracowników zakładów pracy  

oraz społeczności lokalnej. W wyniku działań oświatowo-zdrowotnych wszelkimi formami 

działalności objęto 6152 mieszkańców Powiatu Namysłowskiego. 

Realizowano następujące programy: 

• Trzymaj Formę- głównym celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej 

wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie 

• Czyste powietrze wokół nas - jest to krajowy program edukacyjny dotyczy profilaktyki 

antynikotynowej. Program adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym,  

ich rodziców i opiekunów 

• Bieg po zdrowie-pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu 

nikotynowego. Program adresowany jest do uczniów klas czwartych szkół 

podstawowych 

• Program edukacyjny dotyczący profilaktyki czerniaka dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, celem programu było zwiększenie świadomości na temat 

czerniaka jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry 

• Profilaktyka zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniem HIV- krajowy Program  

profilaktyki HIV/AIDS: 

- Mam czas rozmawiać 

- Cos was łączy ? zrób test na HIV 

- Jeden test dwa życia - program promujący badania w kierunku HIV dla kobiet w ciąży 

W realizację tego programu włączyły się również placówki służby zdrowia. 
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Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej realizowali również: 

• Kampanię zdrowotną „Bezpieczne wakacje” kampania skierowana była do 

organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, wychowawców i pielęgniarek 

zatrudnionych w placówkach wypoczynku letniego 

• Program edukacyjny pt. ARS, czyli jak dbać o miłość dla uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych 

• Stop dopalaczom - profilaktyka uzależnień, program kierowany do uczniów i rodziców 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w ramach nadzoru sanitarnego przeprowadzał oględziny 

obiektów budowlanych, punktów aptecznych. Opiniował dokumentację projektową dotyczącą 

budowy, rozbudowy, nadbudowy, lub zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych 

lub ich części. Wydawał opinie sanitarne co do potrzeby przeprowadzania oceny 

oddziaływania na środowisko, wydawał opinie sanitarne przed wydaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawał także opinie sanitarne do projektów planów 

przestrzennego zagospodarowania gmin i do projektów studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin. 

Wszystkie działania podejmowane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną  

w Namysłowie miały za zadanie ochronę zdrowia ludzkiego. Stan sanitarny powiatu w roku 

2019 był dobry, a sytuację epidemiologiczną na terenie Powiatu Namysłowskiego należy uznać 

za stabilną. 

 

7.3. Programy w zakresie ochrony zdrowia 

W roku 2019 przez Starostwo Powiatowe wraz z jednostkami powiatu  realizowane były 

następujące programy zdrowotne: 

• Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata  

2017- 2022 

• Program realizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Namysłowie pn. Raduj się 

Razem z Nami” 

• Zapobieganie Nadwadze i Otyłości Wśród Młodzieży Szkolonej program realizowany 

przez Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie 

• Plan Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Mieszkańców 

Powiatu Namysłowskiego 

 

Programy zdrowotne realizowane były także przez placówki służby zdrowia w roku 2019 

realizowano następujące programy zdrowotne dla mieszkańców Powiatu Namysłowskiego: 

• Profilaktyka raka szyjki macicy- badania kobiet w wieku 25- 59 lat, których celem było 

wczesne wykrycie chorób narządu rodnego, 
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• Profilaktyka chorób układu krążenia, adresatami programu były w szczególności osoby 

obciążone czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, 

• Program profilaktyki Gruźlicy adresowany do osób powyżej 18 roku życia, 

• Program profilaktyki raka piersi . Powiat Namysłowski nie posiada stacjonarnej poradni 

o takim charakterze więc w ciągu całego 2019 roku cyklicznie w gminach powiatu 

pojawiały się mammobusy, program skierowany był do kobiet w wieku 50- 69 lat. 

 

 

7.3.a Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Namysłowie 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Namysłowie  w roku 2019 przyjęła 1406 zgłoszeń 

dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Wykonano 1406 

diagnoz a w szczególności: 

• 546 badań psychologicznych 

• 416 badań pedagogicznych 

• 170 badań logopedycznych 

• 151 badań rehabilitacyjnych 

• 123 badania medyczne 

Wydano 414 opinii i 59 informacji czyli 473 dokumenty do przedłożenia w szkole, przedszkolu, 

instytucjach społecznych i sądowych 

Od roku 2018 Poradnia pełni rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- 

opiekuńczego na obszarze Powiatu Namysłowskiego w związku z wykonywaniem zadania  

z zakresu administracji rządowej - kompleksowe wsparcie dla Rodzin „Za życiem”. Na realizację 

celu tego programu powiat otrzymał 129.000,00 zł podzieloną na cztery transze. Program ten 

przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 

od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej. 

W roku 2019 pracownicy poradni - doradcy zawodowi między innymi: 

• Prowadzili poradnictwo w zakresie podejmowania decyzji zawodowych i planowaniu 

kariery zawodowej 

• Pomagali młodzieży w określeniu możliwości zawodowych ucznia 

• Przygotowywali opinię o dopuszczalności do wykonywania zawodu dla ucznia 

• Prowadzili z uczniami zajęcia grupowe mające na celu lepsze samopoznanie, 

kształtowanie aktywnych postaw oraz umiejętności planowania własnych karier 

zawodowych 

• Szeroko współpracowali z rodzicami, prowadząc indywidualne konsultacje  

dla rodziców 

• Współpracowali z doradcami zawodowymi w szkołach i z Radami Pedagogicznymi 
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Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Namysłowie stwarza możliwość dla rodziców  

i wychowawców rozwijania kompetencji wychowawczych poprzez udział w warsztatach 

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”. 

 

7.4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

W ramach projektu „Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze 

Stobrawskiej  Strefy Rehabilitacji i Rekreacji- część północna”- projekt partnerski Powiat 

Namysłowski jako lider programu: 

• Przeprowadził warsztaty edukacyjno-promocyjne dla dzieci i młodzieży  

w przedszkolach i szkołach na terenie powiatu 

• Opracowany został i wydany folder parafialny dla każdej parafii - 5 różnych wzorów dla 

każdej parafii biorącej udział w programie, folder jest trójjęzyczny pn. Nasze 

Dziedzictwo 

• Uruchomiony został portal - visit.namyslow.pl 

• Uruchomiona została aplikacja „Powiat Namysłowski Mobilny Przewodnik” 

W zakresie ochrony zabytków Powiat Namysłowski współfinansował remonty obiektów 

zabytkowych udzielając dotacji w roku 2019 środki finansowe przeznaczone zostały  

na następujące zabytki: 

• Remont witraża w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny  

w Kowalowicach kwota dotacji - 25.300,00 zł 

• Kościół Świętego Michała Archanioła w Michalicach kwota dotacji – 14.700,00 zł 

 

7.5. W zakresie likwidacji bezrobocia 

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Namysłowskiego, 

wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej a bezpośredni nadzór nad urzędem 

sprawuje Starosta Namysłowski 

Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, 

oraz aktywizacja zawodowa, które to działania są realizowane w szczególności w zakresie :   

•  Polityki rynku pracy 

• Usług rynku pracy 

• Instrumentów rynku pracy 

• Rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych 

• Praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskie 

Dzięki rzetelnemu wykonywaniu powierzonych  zadań a także współpracy z największymi 

pracodawcami z terenu powiatu, urząd skutecznie pozyskiwał środki finansowe, wydawał  

je oraz aktywizował bezrobotnych, tak jak w okresie ubiegłych dwóch lat zostało to docenione 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie 
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znalazł się na pierwszym miejscu na Opolszczyźnie pod względem efektywności kosztowej  

i na drugim miejscu w Województwie Opolskim  pod względem efektywności zatrudnieniowej 

Na 2019 rok Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił następujące kwoty środków 

Funduszu Pracy: 

• 2.806.100,00 zł na finansowanie zadań w województwie Powiat Namysłowski 

• 829.700,00 zł na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- 

RPO 

• 1.205.500,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER 

Środki pozyskane przez Urząd – kwota 200.000,00 zł na realizację programu 

zwiększającego algorytm dla bezrobotnych zamieszkujących na wsi. 

Ostatecznie w roku 2019 samorząd dysponował kwotą 3.006.100,00 zł na realizację 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji 

zawodowej, jest to kwota o 1.735.100,00 zł mniejsza w porównaniu do roku 2018. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie  

na koniec grudnia 2019 roku wyniosła 1067 osób z czego 659 osób stanowiły kobiety tj. 61,1 

% ogółu bezrobotnych. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2019 wyniosła 8,0 %.  

W roku 2019 liczba bezrobotnych nie ulegała większym zmianom. Spadek ogółu liczby 

bezrobotnych zauważalny był w miesiącach lutym, kwietniu, czerwcu, wrześniu.  

W pozostałych miesiącach nastąpił nieznaczny wzrost. Sytuacja u kobiet przedstawiała się 

podobnie. 

W 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie zarejestrowano 1883 osoby. 

Wśród ogółu liczby zarejestrowanych: 

• 1033 osoby to kobiety 

• 336 osób zarejestrowało się po raz pierwszy 

• 1547 osób zarejestrowało się po raz kolejny 

W roku 2019 z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie wyrejestrowało się  - 1842 

osoby z czego 1019 to kobiety. 

Głównymi powodami wyrejestrowań było: 

• Podjęcie pracy – 919 osób 

• Niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy- 281 osób 

• Rozpoczęcie staży – 267 osób 

Na koniec 2019 roku najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25- 34 

lata. Kolejną grupą stanowiącą duży odsetek wśród zarejestrowanych bezrobotnych, były 

osoby w wieku 35- 44 lata. Najmniejszy procentowy udział w liczbie bezrobotnych stanowiły 

osoby w wieku 60 lat i więcej. 

W roku 2019 największe trudności ze znalezieniem pracy nadal miały osoby bezrobotne  

z wykształceniem zasadniczym zawodowym, oraz gimnazjalnym i poniżej. Na koniec grudnia 
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2019 roku zarejestrowanych było 605 osób z niskimi kwalifikacjami, co stanowi 57 % ogółu 

zarejestrowanych. Najmniejszą grupę zaledwie 10 % ogółu bezrobotnych stanowiły osoby  

z wykształceniem wyższym. W porównaniu do roku 2018 udział tej grupy do ogółu wzrósł  

o 1%. 

W roku 2019 do Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie zgłoszono 1056 ofert pracy  

na 2951 miejsc pracy z tego: 

• 368 miejsc subsydiowanego zatrudnienia  

• 298 miejsc aktywizacji zawodowej 

• 32 miejsca dla osób niepełnosprawnych 

     Na dzień 31 grudzień 2019 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie 

było 31 wolnych miejsc pracy. 

W celu aktywizacji bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie stosował następujące 

formy wsparcia: 

• 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.  ogółem w pracach interwencyjnych uczestniczyło 34 osoby kwota 

środków przeznaczona na tą formę wsparcia bezrobotnych to 166.400,00 zł 

• Roboty publiczne są zatrudnieniem bezrobotnego, trwającym nie dłużej niż  

12 miesięcy. Osoby skierowane na roboty publiczne wykonują prace finansowane  

lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, 

funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.  

W 2019 roku na roboty publiczne skierowano 40 osób, natomiast łącznie uczestniczyło 

53 osoby. Kwota jaką przeznaczono na tę formę pomocy wyniosła 333.500,00 zł 

• W celu aktywizacji bezrobotnych w roku 2019 przydzielono 24 dotacje na łączną sumę 

449.600,00 zł na podjęcie działalności gospodarczej. Przeznaczono zostały one  

na usługi budowlane, kosmetyczne, stolarskie, graficzne, krawieckie, usługi w zakresie 

naprawy samochodów, pozaszkolne formy edukacji artystycznej, sprzedaż artykułów 

religijnych 

• W 2019 roku refundowane były również koszty wyposażenia, lub doposażenia 

stanowiska pracy na którym zatrudniony został bezrobotny. Zrealizowano  

6 refundacji na kwotę 105.000,00 zł 

• Dofinansowanie pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego,  

który ukończył 50 rok życia. Z tej formy skorzystały dwie osoby. Łączna kwota jaką 

przeznaczono na tę formę pomocy to 11.700,00 zł 

• Staże organizowane w miejscu pracy od wielu lat są najpopularniejszą formą wsparcia 

osób bezrobotnych. Celem stażu jest nabycie przez osobę bezrobotną umiejętności  

do wykonywania zadań w miejscu odbycia stażu. W roku 2019 stażem objęto łącznie 

267 osób. Środki Finansowe przeznaczone na ten cel to kwota 1.621.500,00 zł 
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• Szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie ukierunkowane 

były tematycznie na lokalny rynek pracy. W 2019 roku skierowano ogółem 31 osób 

koszt szkoleń to 53.500,00 zł 

• Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie realizował również działania obejmujące 

kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy realizowane w ramach Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego. W ramach tej formy wsparcie uzyskały 122 osoby na kwotę 

165.800,00 zł 

W roku 2019 z usług poradnictwa zawodowego skorzystało 186 osób. 

Urząd Pracy w Namysłowie zarejestrował 1765 oświadczeń o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcom, obywatelom: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki 

Gruzji, Republiki Mołdawii Federacji Rosyjskiej, Federacji Ukraińskiej. Wydano 55 zezwoleń 

na pracę sezonową. 

W trakcie roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie realizował zadania ustawowe 

ale też i wdrażane były nowe przedsięwzięcia i projekty. Wśród nich znalazły  się między 

innymi : 

• Regionalny Program Operacyjny RPO 

• Program Operacyjny Wiedza Edukacja rozwój 

• Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

• Program Regionalny dla likwidacji bezrobocia na wsi 

 

7.6. W zakresie przedsięwzięć prorodzinnych 

Na terenie Powiatu Namysłowskiego zadania w zakresie prorodzinnym realizuje przede 

wszystkim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. W 2019 roku 

realizowane były następujące programy: 

• Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016- 2023 

• Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 

2016- 2023 

• Powiatowy program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 

2018- 2020 

• Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2016- 2023 

• Program Za Życiem realizowany wspólnie z  Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną  

w Namysłowie 

• Program Senior+ w ramach tego programu prowadzony jest Dom Dziennego Pobytu  

Senior + w Namysłowie 

• Powiatowy program służący działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie 

specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą  

w rodzinie opracowanego na lata 2018- 2023 
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• Program Bliżej Rodziny i Dziecka- jest to wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo- wychowawcze, oraz wsparcie pieczy zastępczej 

W roku 2019 na terenie Powiaty Namysłowskiego funkcjonowały następujące rodziny 

zastępcze: 

•  Rodziny zastępcze spokrewnione 19 u których przebywa 24 dzieci 

• Rodziny zastępcze niezawodowe 14 opiekują się 15 dziećmi 

• Zawodowa rodzina zastępcza 2 przebywa w nich 5 dzieci 

• Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 1 przebywa  

w niej 5 dzieci 

W Domu Dziecka w Namysłowie i Filii Domu Dziecka w Namysłowie na koniec grudnia 2019 

roku przebywało 24 wychowanków. 

 

7.7. W zakresie Pomocy Społecznej 

W roku 2019 realizowane były zadania dot. Pomocy społecznej zgodnie z harmonogramem 

przyjętym w „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016- 

2023, w której zawarto diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie pomocy 

społecznej a  także cele, kierunki i sposoby realizacji założonych i planowanych w tym 

zakresie działań 

Na terenie Powiatu Namysłowskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej „Promyk”  

w Kamiennej dla osób w podeszłym wieku. Dom Pomocy dysponuje 49 miejscami.  

Na koniec grudnia 2019 roku koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej 

„Promyk” w Kamiennej wyniósł 3.510,84 zł. 

W strukturach Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej funkcjonuje ośrodek 

wsparcia dziennego- Dzienny Dom Pobytu „Senior+”. Średni miesięczny koszt utrzymania 

mieszkańca w Dziennym Domu Senior+ w roku 2019 wyniósł 777,78 zł. 

Na działalność Dziennego Domu Pobytu Senior+ w roku 2019 pozyskano dotację  

w wysokości 54.000,00 zł. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie realizowało w roku 2019 zadania 

wynikające z ustawy O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. W ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim dofinansowano następujące zadania: 

• Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, 

środki pomocnicze dla osób indywidualnych - kwota 649.000,00 zł 

• Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych - dla 73 osób 

• Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych - dofinansowani 18 wniosków 

• Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych- 

dofinansowano 3 imprezy 
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• Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji - zrealizowano  

1 wniosek 

Łącznie Powiat Namysłowski z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2019 wydał kwotę 880.956,12 zł z czego 465.894,00 zł to 

dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Namysłowie. 

W roku 2019 Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie 

przyjął 798 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności. Wydano 223 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

 

7.8. Nieodpłatna Pomoc Prawna 

W powiecie Namysłowskim w roku 2019 funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnych porad 

prawnych. Jeden punkt zlokalizowany jest w Starostwie Powiatowym w Namysłowie- 

porad udzielali radcowie prawni i mecenasi wskazani przez Okręgową Izbę Radców 

Prawnych i Okręgową Izbę Adwokacką. Drugi punkt zlokalizowany jest w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju- tam zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy 

prawnej zgodnie z ustawą realizuje organizacja pozarządowa, organizacja wyłoniona 

została w drodze konkursu, w roku 2019 zadanie to realizowane było przez Namysłowskie 

Porozumienie. W 2019 roku w obu punktach udzielono 562 porady. Na realizację tego 

zadania otrzymaliśmy kwotę 132.000,00 zł. 

 

7.9. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

W 2019 roku w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów, które znajduje się  

w Starostwie Powiatowym w Namysłowie zarejestrowano 300 spraw, Rzecznik pisemnie 

interweniował 300 razy. Należy podkreślić dużą skuteczność Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w Namysłowie. W 2019 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów prowadził 

także szkolenia, wykłady, odbywał spotkania z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. 

Prowadził  wykłady  Uniwersytetu III Wieku, spotykał się z seniorami Dziennego Domu 

Pobytu Senior+. 

 

7.10. W zakresie Oświaty i Wychowania 

W roku  2019 liczba dzieci i wychowanków w placówkach oświatowych funkcjonujących 

na terenie Powiatu Namysłowskiego prowadzonych i dotowanych przez powiat wyniosła 

1969 uczniów w tym 154 uczniów w placówkach niepublicznych i 55 w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Namysłowie. 

W 2019 uczniowie placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Namysłowski osiągali sukcesy  edukacyjne i sportowe w skali województwa a także kraju. 

Mieliśmy laureatów etapu centralnego olimpiad oraz finalistów etapu centralnego. Nasi 
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uczniowie osiągali także sukcesy w różnych dziedzinach sportowych na szczeblu 

wojewódzkim i krajowym. 

W roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów naszych szkół przyznane zostały stypendia 

Prezesa Rady Ministrów, Starosty Namysłowskiego. Uczniowie Zespołu Szkół 

Mechanicznych otrzymywali stypendia ufundowane przez współpracujące z placówką 

firmy: Diehl Controls Polska i Velux NM Polska. 

W celu rozwoju systemu oświaty na terenie Powiatu Namysłowskiego realizowano 

projekty edukacyjne, profilaktyczne ale tez doposażone i remontowane były placówki 

oświatowe i tak w 2019 roku: 

• Realizowany był projekt „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Namysłowie i Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie”  

w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej  

o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności OSA. W ramach 

programu dostarczono i wyposażono siłownie plenerowe przy obu placówkach, 

zagospodarowany został teren- nasadzenia zieleni, wykonano  oświetlenie i monitoring 

terenu Koszt wykonania siłowni przy I liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie to 

kwota 41.778,44 zł, siłownia przy Zespole Szkół Rolniczych kosztowała 44.356,02 zł 

• Dokonano modernizacji dachu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Namysłowie 

koszt 19.500,00 zł 

• Dostosowanie pomieszczeń sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym  

w Namysłowie do obowiązujących przepisów prawa i standardów koszt 46.983,36 zł 

• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek do bibliotek szkolnych  

w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Rolniczych, Zespole Szkół 

Mechanicznych. Kwota na zakup księgozbioru 45.000,00 zł 

• Lepsza jakość kolejne wyzwania- praktyki techników- kwota 114.896,00 euro 

• Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” koszt projektu około 

100.000,00 zł Zespół Szkół Mechanicznych i 70.000,00 zł Zespół Szkół Rolniczych  

w ramach projektu zrealizowano: 

1. doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego 

2. Realizacja innowacyjnych zajęć pilotażowych 

3. Staże uczniów 

4. Wyjazdy studyjne na targi branżowe zagraniczne 

5. Kursy nadające dodatkowe kwalifikacje 

• ERASMUS +5 „Rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych podczas szkolenia  

za granicą” – kwota 266.078,00 euro . W ramach projektu przeszkolono 6 osób kadry 

na Malcie, odbyły się także  praktyki zagraniczne uczniów w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, 

Włoszech i Niemczech 

• Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe Program realizował Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie, wartość 

projektu 12.237,00 zł 
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• Rządowy Program na lata 2017- 2019 pod nazwą „Aktywna tablica”. W ramach 

programu Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie otrzymał dotację w wysokości 

14.000,00 zł 

 

7.11. W zakresie zasobów geodezyjno-kartograficznych. Wzrost 

konkurencyjności obszarów wiejskich 

W roku 2019 realizowane były następujące programy: 

• W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich „Scalanie gruntów we wsi Zofijówka 

Gmina Domaszowice dokonano scaleń w Zofijówce W 2019 roku na realizację projektu 

wydano kwotę 203.955,00 zł. Całkowita wartość zadania to 2.303.183,00 zł kwota  

po mocy 1.465.514,00 zł a środki własne Skarbu Państwa to kwota 837.669,00 zł, 

• Powiat Namysłowski uczestniczy w realizacji projektu ”E- usługi cyfrowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego. Całkowita wartość zadania 

dla Powiatu Namysłowskiego to 458.330,06 zł wkład własny Powiatu to kwota 

96.249,31 zł . W roku 2019 powiat Namysłowski wydatkował kwotę 1.052,47 zł, celem 

projektu jest aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych 

rejestrów publicznych, 

• Wykonano modernizację punktów szczegółowej osnowy poziomej dwufunkcyjnej dla 

części obszaru Powiatu Namysłowskiego. Wartość zrealizowanych prac w roku 2019  

 to kwota  127.120,50 zł, 

• Dla całości Powiatu Namysłowskiego wykonano transformację bazy danych GEO-INFO 

do układu wysokościowego PL-EVRF 2007- NH, 

• Przekwalifikowano 14,23 ha gruntów rolnych na grunty leśne. Usługa realizowana  

w ramach procedur z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2007- 2013.Wartość zrealizowanych prac 9.800,00 zł. 

 

7.12. W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa 

W 2019 roku w zakresie ochrony środowiska , rolnictwa i leśnictwa realizowane były 

programy: 

• Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2019- 2022  

• Ocena udatności upraw zalesionych gruntów rolnych oraz przekwalifikowania z urzędu 

gruntu rolnego na leśny, dla zalesień gruntów dokonanych na podstawie przepisów  

o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i na podstawie przepisów  

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

• Namysłowski As Ekologii- plebiscyt organizowany jest przez Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego. Celem tego plebiscytu jest włączenie mieszkańców naszego powiatu 
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do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego  

i podniesienie wrażliwości na problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska.  

W roku 2019 Kapituła Namysłowskiego Asa Ekologii po zapoznaniu się z wnioskami 

które wpłynęły zarekomendowała  przyznanie 6 tytułów, Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego w roku 2019 przyznał 6 tytułów Namysłowskiego Asa Ekologii. 

• Realizacja Strategii Niskoemisyjnej na  Obszarze Subregionu Północnego 

Województwa Opolskiego- Powiat Namysłowski- projekt miał na celu wyprowadzenie 

indywidualnego ruchu samochodowego z miasta Namysłowa. Powstały ścieżki 

rowerowe przy drogach powiatowych łączących Namysłów z pierwszymi 

miejscowościami 

• W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonano scalanie gruntów we wsi 

Zofijówka w Gminie Domaszowice 

 

 

8. RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU POWIATU 

NAMYSŁOWSKIEGO DO 2023 ROKU 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 roku przyjęta została Uchwałą Rady 

Powiatu Namysłowskiego Nr XVI/108/2016 z dnia 17 lutego 2016 roku. 

Zakres przedmiotowy dokumentu oparto o ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym. Zgodnie z nią powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne  

o charakterze ponadgminnym. Zapisy strategii w głównej mierze odnoszą się do 

wymienionego katalogu zadań, a także do kontekstu i uwarunkowań zewnętrznych 

związanych ze współpracą z podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie polityki rozwoju 

oraz z partnerami z sektora gospodarczego i pozarządowego. Celem strategii było określenie 

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

gospodarczych. To czas pełnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 

wspierającej: 

• Innowacyjność 

• Kooperację na różnych szczeblach władz samorządowych, ale także grup społecznych 

• Holistyczne postrzeganie problemów i metod ich rozwiązania 

Przedstawione kierunki rozwoju mają na celu przygotowanie Powiatu Namysłowskiego  

na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, a także uczynić go 

kreatorem i proaktywnym aktorem działań służących rozwojowi wspólnoty lokalnej  

oraz inicjatorem inicjatyw przyczyniających się do budowania stabilnej pozycji w regionie  

i kraju. Realizując w ten sposób nowy paradygmat polityki rozwoju regionalnego. 

Powiat Namysłowski ze względu na swoje położenie geograficzne, zasoby dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego, ale również dzięki przyjęciu nowego modelu rozwoju ma szanse 
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być miejscem wyróżniającym się. Marka Powiatu Namysłowskiego to zapewnienie dobrej 

jakości życia, możliwość wszechstronnego i innowacyjnego rozwoju. 

Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 roku to narzędzie stymulujące 

pozytywne przekształcenia w sferze publicznej, społecznej i kulturalnej. 

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”  

Misja - „Prowadzenie działań ukierunkowanych terytorialnie, kierujących współpracę 

międzysektorową, partnerstwo i partycypację na rzecz równomiernego wzrostu 

gospodarczego, spójności ekonomicznej i społecznej” 

Cel główny strategii rozwoju - „Wzrost konkurencyjności Powiatu Namysłowskiego w oparciu 

o efektywne wykorzystanie potencjału zasobów endogenicznych i możliwości rozwoju 

kapitału ludzkiego” 

 

Cele strategiczne: 

• Konkurencyjność gospodarcza powiatu 

• Wysoka jakość kapitału społecznego i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców 

• Wysoka jakość ochrony zdrowia, pomocy społecznej i aktywności obywatelskiej 

• Infrastruktura techniczna 

• Środowisko  

• Turystyka, kultura, promocja 

Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego realizowana jest przez: 

• Starostwo Powiatowe w Namysłowie 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

• Placówki Oświatowe, 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 w Namysłowie 

• Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie 

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

• Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie 

• Powiatowy Inspektor Weterynarii w Namysłowie 

• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie 
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8.1. Realizacja celów strategicznych 

 

 

Rysunek 3 Cele strategiczne Powiatu Namysłowskiego 

 

Konkurencyjność gospodarcza powiatu - Powiat Namysłowski nie posiada inkubatora 

przedsiębiorczości, który powinien być lokalnym centrum przedsiębiorczości. Nie jest 

planowane stworzenie takiego centrum dlatego też rolę tą przejął Powiatowy Urząd Pracy  

w Namysłowie. Powiat Namysłowski podejmuje działania stymulujące rozwój gospodarczy  

co powoduje również rozwój lokalnego biznesu. Konieczne jest inicjowanie działań 

zachęcających mieszkańców Powiatu Namysłowskiego do podejmowania wyzwań związanych 

z tworzeniem działalności gospodarczej. W roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie 

przyznał 24 dotacje na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę 449.600,00 zł 

uruchomione zostały usługi w zakresie konserwacji i naprawy samochodów, budowlane, 

elektryczne, kosmetyczne, stolarskie, graficzne, krawieckie, sprzedaż artykułów religijnych  

i pozaszkolna edukacja artystyczna. Zrealizowano 6 refundacji kosztów doposażenia  

i wyposażenia stanowiska pracy, na ten cel przeznaczono 105.000,00 zł. Atrakcyjność 

inwestycyjna powiatu związana jest także z czynnikami wpływającymi na jakość życia i tzw. 

Kapitału ludzkiego, należy więc podnosić jakość kształcenia, prezentować oferty kulturalne czy 

związane z wykorzystaniem zasobów przyrodniczo- kulturowych z wykorzystaniem środków 

zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej. Szkoły średnie funkcjonujące na terenie powiatu 

prowadzą działania mające na celu uatrakcyjnienie i wzrost poziomu kształcenia w tym celu 
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organizowane są praktyki zawodowe zagraniczne dla uczniów, nawiązana została współpraca 

z zakładami pracy dla których szkoły kształcą przyszłych pracowników w zawodach jakich 

oczekują zakłady pracy. 

Gospodarstwa rolne oraz rybackie wymagają ciągłej modernizacji aby sprostać wymogom 

konkurencyjności rynkowej. Ważnym czynnikiem modernizacyjnym jest zmniejszanie dużej 

ilości rozproszonych działek składających się na gospodarstwo rolne poprzez proces scalania 

gruntów oraz prac poza scaleniowych. Na terenie naszego powiatu w 2019 roku dokonano 

scaleń gruntów w Zofijówce Gmina Domaszowice w roku 2020 do wykonania zostały prace po 

scaleniowe. Jest to dopiero druga miejscowość w Powiecie Namysłowskim po Dąbrowie  

w Gminie Świerczów gdzie dokonano scaleń. 

 

Wysoka jakość kapitału społecznego i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców - kapitał 

ludzki jest najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego regionu. Poprawa jego jakości 

powoduje ożywienie lokalnej społeczności. W roku 2019 podejmowane były interwencje  

w zakresie kształcenia, zwłaszcza kształcenia zawodowego, powiązanego ze zmianami na 

rynku pracy. Ważnym działaniem zapewniającym  wysoką jakość systemu edukacji w powiecie 

było wspieranie doskonalenia, podnoszenie i nabywanie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli 

szkól których organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski. Edukacja zawodowa 

odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne 

prowadzone były na terenie zakładów pracy w warunkach rzeczywistej produkcji. Sektor 

biznesowy miał wpływ na programy nauczania i ściśle współpracował z naszymi szkołami. 

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych otrzymywali  także stypendia fundowane przez 

zakłady funkcjonujące na terenie powiatu .Młodzież z naszych szkół odbywała również 

podobnie jak w latach ubiegłych, praktyki zawodowe zagraniczne. 

W roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów w naszych placówkach wynosiła 1812. Natomiast 

w roku szkolnym 2019/2020 liczba dzieci i wychowanków w placówkach prowadzonych  

i dotowanych przez Powiat  Namysłowski wynosi 1969, w tym w niepublicznych  

154 a Młodzieżowym ośrodku Wychowawczym 55 uczniów. 

 Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji rynku pracy to następny bardzo 

ważny czynnik wzrostu gospodarczego regionu. Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie pełni 

niezwykle istotną rolę aktywizacji osób pozostających bez pracy i zwiększaniu ich szans  

na zatrudnienie. W roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy po raz kolejny uzyskał wysoką   ocenę 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W Województwie Opolskim został wyróżniony za 

pierwsze miejsce pod względem efektywności kosztowej oraz drugie miejsce pod względem 

efektywności zatrudnieniowej. W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie  

na realizacje   programów na rzecz promocji, zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

oraz aktywizację zawodową bezrobotnych  dysponował kwotą 3.006.100,00 zł .     

Rozwój społeczno-gospodarczy powiatu zależy także od skutecznej kooperacji pomiędzy 

podmiotami zaangażowanymi w realizację działań prorozwojowych. Jednym z elementów 

prawidłowo funkcjonujących  powiazań międzysektorowych jest skuteczna i otwarta  

na współprace administracja publiczna. Stąd tez niezbędne jest usprawnienie procesów 
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zarządzania w administracji poprzez rozwój umiejętności i kompetencji kadr samorządowych 

w celu poprawy jej funkcjonowania. W roku 2019 pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Namysłowie uczestniczyli w kursach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. 

Jednym z celów działania samorządu powiatowego oraz służb zajmujących się reagowaniem 

porządkowo-ratowniczym jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego. W 2019 roku prowadzona była szeroka i kompleksowa współpraca służb 

publicznych na różnych płaszczyznach życia mieszkańców. Istotnym elementem poprawy 

bezpieczeństwa było systematyczne doposażanie służb ratowniczo-porządkowych, a także  

finansowanie przez samorządy dodatkowych służb funkcjonariuszy policji. Ponadto  

na poprawę bezpieczeństwa miały wpływ działania edukacyjne mieszkańców powiatu  

w zakresie bezpieczeństwa oraz postępowania w przypadkach zagrożenia.    

 

Wysoka jakość ochrony zdrowia, pomocy społecznej i aktywności obywatelskiej - W ten cel 

strategiczny wpisują się następujące cele: kompleksowe wsparcie rodziny, ze szczególnym 

uwzględnieniem polityki senioralnej. Efektywny i racjonalny system usług medycznych 

zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu. Osiągnięcie optymalnego 

poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym - jako warunek konieczny do stworzenia 

trwałych podstaw dla podmiotowej aktywności obywateli i ich wspólnot w kształtowaniu 

rozwoju społecznego, wzrostu gospodarczego i kultury politycznej. Ilościowy i jakościowy 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego - jako wyraz obiektywnej konieczności wzmocnienia 

organizacji pozarządowych, integracji społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz form 

i sposobów ich funkcjonowania. 

Wspieranie rodziny naturalnej oraz organizacja pieczy zastępczej od stycznia 2012 roku 

spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. W Powiecie Namysłowskim zadania te 

wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. Instytucja rodzin,  jako 

podstawowa komórka społeczna powinna być pod szczególną ochroną. Konieczność realizacji 

zadań postawionych przed pomocą społeczną na poziomie lokalnym, rodziny, jednostki,  

a także konieczność wypracowania nowych form pomocy zobligowały  Powiat Namysłowski 

do opracowania założeń polityki społecznej, aby zminimalizować negatywne skutki 

zachodzących przemian społeczno- gospodarczych. Na terenie Powiatu Namysłowskiego 

rozwinięta jest odpowiednia infrastruktura placówek pomocy społecznej. Od roku 2018 

funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu Seniora w Namysłowie, Powiat prowadzi Dom Pomocy 

Społecznej w Kamiennej, Dom Dziecka w Namysłowie. Rodziny zastępcze zawodowe  

i niezawodowe otrzymują duże wsparcie Centrum Pomocy Rodzinie . 

Starostwo Powiatowe w Namysłowie realizuje zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku   

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Opracowany został Plan 

Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Zarządzeniem Starosty Namysłowskiego Nr 25/09/2019 z dnia 20.09.2019 powołany został 

koordynator do spraw dostępności. 

W Powiecie Namysłowskim działają dwa punkty bezpłatnych porad prawnych, jeden w Pokoju 

w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej, drugi w Starostwie Powiatowym w Namysłowie. 
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W 2019 roku działania powiatu ukierunkowane były na podnoszenie standardów usług w celu 

zapewnienia dostępności do świadczeń medycznych. Realizowany był Plan Polityki Zdrowotnej 

i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Mieszkańców Powiatu Namysłowskiego na lata 

2018- 2022.Realizowane były programy zdrowotne. Bardzo ważne było prowadzenie działań 

mających na celu promocje zdrowia i profilaktykę zdrowotną. W celu polepszenia dostępności 

do lekarza diabetologa Powiat Namysłowski wykupił dla mieszkańców powiatu dodatkowe 

świadczenia. W 2019 roku udzielono także pomocy finansowej dla Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia w Namysłowie. Niestety Szpital  wymaga dalszych remontów co wiąże się z dużymi 

nakładami finansowymi. 

W zakresie edukacji obywatelskiej wspierane były działania mające na celu dostarczenie 

mieszkańcom rzetelnej bezpłatnej informacji, prowadzona była współpraca z organizacjami 

pozarządowymi w szczególności w różnego rodzaju  konsultacjach społecznych. 

 

Infrastruktura techniczna - Wzrost dostępności komunikacyjnej oraz rozwój techniczny 

infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pozwala zapewnić wysoką jakość życia w powiecie. 

Rozwój lokalnej sieci wewnętrznych powiązań jest warunkiem rozwoju gospodarczego, 

podniesienia komfortu życia mieszkańców oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. W roku 2019 w celu poprawy infrastruktury drogowej i dostosowanie dróg 

powiatowych do parametrów technicznych wynikających z przepisów prawa, przebudowano 

i wyremontowano 4.813 m.b.  dróg powiatowych za kwotę 3.171.717,31 zł W ramach 

przebudowy i remontów przy drogach powiatowych przebudowano zatoki autobusowe, 

wykonano pobocza oraz oznakowania pionowe i poziome a także aktywne przejścia dla 

pieszych. Przy drogach powiatowych na odcinku Lubska- Dębnik oraz Józefków-Objazda 

wybudowano ścieżki rowerowe o długości łącznie 1998 m.b. Rok 2019 to rok w którym 

wykonano ostatni z zaplanowanych do realizacji odcinek ścieżki rowerowej Dębnik-Wilków  

za kwotę 460.055.03 zł  w ramach programu strategii niskoemisyjnej na terenie powiatu. 

Program ten realizowany był od roku 2017.  

Wykorzystanie nowoczesnych technologii usprawnia procesy gospodarcze i administracyjne. 

Dlatego też konieczne jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do szerokiego wachlarza usług 

on-line, miedzy innymi administracyjnych a także tworzenie i rozwój platform cyfrowych 

związanych z m.in. z e-zdrowiem, e-edukacją i takie platformy funkcjonują. W Starostwie 

Powiatowym w Namysłowie udostępniona jest platforma nadawcza E-Pułap, z każdym 

wydziałem istnieje kontakt mailowy. W budynku Starostwa wydzielona jest sieć WIFI dla 

petentów przebywających na terenie starostwa, jest to sieć szerokopasmowa o wysokiej 

prędkości. 

 

Środowisko - Do cech atrakcyjności Powiatu Namysłowskiego należy zaliczyć swoistość 

krajobrazową oraz różnorodność przyrodniczą. Powiat Namysłowski ma wszelkie atuty 

położenia poza strefą wielkomiejskiej uciążliwości. Skuteczna ochrona środowiska i jego 

walorów zależy od wszystkich podmiotów rozwoju lokalnego. W roku 2019 realizowany był 

Program Ochrony Środowiska na lata 2019-2022, kontynuowano realizację Strategii 
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Niskoemisyjnej na Obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego- Powiat 

Namysłowski. 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego organizował podobnie jak w latach poprzednich, plebiscyt 

Namysłowski As Ekologii. Plebiscyt ten ma na celu włączenie mieszkańców powiatu do 

aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego i podniesienie 

wrażliwości na problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Podnoszenie świadomości 

ekologicznej i propagowanie zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego  

i odpowiedzialność za stan przyrody realizowane były również poprzez edukację i promocję 

wśród dzieci i młodzieży. Do aktywnego udziału w tym zakresie włączone zostały placówki 

edukacyjne, edukacja ekologiczna prowadzona była także w Stobrawskim Parku 

Krajobrazowym. 

 

Turystyka, Kultura, Promocja - Powiat Namysłowski posiada ogromne walory przyrodnicze  

i kulturowe na które składa się miedzy innymi Stobrawski Park Krajobrazowy, obszary 

chronionego krajobrazu, parki zabytkowe, zabytki czy architektura sakralna. W roku 2019  

w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze 

Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna prowadzone były warsztaty 

edukacyjne dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach na terenie Powiatu 

Namysłowskiego. Ponadto opracowano i wydano folder parafialny - 5 różnych wzorów dla 

każdej parafii partnerów w projekcie-folder trójjęzyczny „Nasze Dziedzictwo”,  

oraz uruchomiony został portal „visit.namyslow.pl” oraz aplikacja „Powiat Namysłowski 

Mobilny Przewodnik” Aplikacja ta zwyciężyła w prestiżowym konkursie na najlepsze projekty 

promujące regiony, gminy i miasta „Róża Regionów 2019” w kategorii aplikacji mobilnej. 

Starostwo Powiatowe w Namysłowie prowadziło współpracę 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. Powiat na miarę swoich możliwości je realizuje.  

 

9. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WNIÓSKOW KOŃCOWYCH 

ZAWARTYCH W RAPORCIE O STANIE POWIATU NAMYSŁOW-

SKIEGO ZA ROK 2018 

• W roku 2019 Powiat Namysłowski prowadził działania mające na celu pozyskiwanie 

środków finansowych na remonty i modernizacje dróg powiatowych. 

Wyremontowane i przebudowane drogi wymienione zostały na stronach 29 i 30 

niniejszego Raportu. 

• Nie wykonano ekspertyz technicznych mostów ze względu na brak środków 

finansowych. 
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• W 2019 roku kontynuowane było wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji 

na dodatkowe służby oraz zakup sprzętu  oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej na uzupełnienie wyposażenia,  w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańcom Powiatu Namysłowskiego. 

• Prowadzone były działania które umożliwiły funkcjonowanie wszystkich oddziałów 

szpitalnych w namysłowskim szpitalu, w miarę możliwości finansowych wykonywane 

były potrzebne inwestycje. 

• W 2019 roku nastąpiło dalsze zmniejszenie stopy bezrobocia na terenie Powiatu 

Namysłowskiego. 

• Uczniowie naszch szkół średnich w 2019 roku odbywali praktyki zagraniczne w ramach 

programu ERASMUS. 

• W placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Namysłowski realizowane 

były programy edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości młodego 

człowieka jego rozwój intelektualny oraz kształtowanie postaw akceptowanych 

społecznie.  

• Wspólnie z 5 parafiami i 3 gminami realizowany był projekt Ochrona, promocja i rozwój 

dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji- 

część północna. 

• W roku szkolnym 2019/2020 w placówkach oświatowych  prowadzonych i dotowanych 

przez powiat liczba uczniów wynosiła 1969.Liczne sukcesy edukacyjne oraz sportowe 

naszych uczniów są wynikiem dobrej oferty edukacyjnej i zaangażowania kadry 

dydaktycznej w procesie kształcenia i wychowania. W celu poprawy warunków nauki 

w placówkach naszych prowadzone były remonty. Wykonane prace wymienione 

zostały w niniejszym raporcie. 

• Infrastruktura placówek pomocy społecznej utrzymywana jest na dobrym poziomie 

• W 2019 roku prowadzona była edukacja i promocja postaw eksponujących bieżące  

i przyszłe korzyści płynące z ochrony środowiska naturalnego. 

• Prowadzona była edukacja i promocja w celu poprawy świadomości mieszkańców  

w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

• Cele określone w Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 roku 

realizowane były na bieżąco. 
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10. WNIOSKI KOŃCOWE 

• W roku 2020 prowadzone będą wzmożone działania mające na celu pozyskiwanie 

środków finansowych na remonty i modernizację dróg powiatowych tak z Unii 

Europejskiej jak i budżetu Państwa. 

• W roku 2019 nastąpił spadek bezrobocia na terenie Powiatu Namysłowskiego. Należy 

podjąć wszelkie możliwe działania aby stan ten utrzymać. Konieczne będzie 

dokonywanie analizy rynku pracy pod kątem potrzeb pracodawców. Rok 2020 to rok 

bardzo trudny dla pracodawców w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią. 

Instytucje Rynku Pracy muszą podjąć intensywne działania w celu pozyskiwania 

środków finansowych z funduszy strukturalnych z przeznaczeniem na aktywizację osób 

bezrobotnych, ale także pozyskiwanie dostępnych środków przeznaczonych na pomoc 

dla pracodawców. Wspierane będą inicjatywy i plany pracodawców mające na celu 

utrzymanie lub zwiększenie stanu zatrudnienia. 

• Prowadzony będzie stały monitoring dostępności i jakości usług zdrowotnych. Należy 

podejmować działania mające na celu modernizacje bazy sprzętowo- lokalowej, ale też 

i działań przygotowujących placówki zdrowotne na zagrożenia związane z 

wystąpieniem pandemii np. koronawirus. 

• Na terenie Powiatu Namysłowskiego należy stworzyć zaplecze lokalowe na wypadek 

konieczności izolowania osób zmuszonych do odbycia kwarantanny w celu 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób  zakaźnych. 

• Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Namysłowie  nadal prowadzić będzie 

planowe działania zapobiegawcze, naprawcze i informacyjno-edukacyjne, które 

przyczyniać się będą do zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego powiatu. 

• Stan bezpieczeństwa Powiatu Namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

jak i w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest dobry. Komenda 

Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej nadal w sposób 

ciągły powinny realizować programy profilaktyczne i podnosić jakość pracy swoich 

funkcjonariuszy Samorząd powiatowy kontynuować powinien wsparcie finansowe dla 

Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie na dodatkowe służby i zakup sprzętu oraz 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie na uzupełnienie 

wyposażenia. 

• Należy kontynuować realizacje programu „Erasmus+” oraz programu „Polsko- 

Ukraińska wymiana młodzieży”. 

• W placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat nadal realizowane będą 

programy edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości młodego człowieka 

oraz kształtowanie postaw akceptowanych społecznie. 

• W miarę posiadanych środków finansowych prowadzone powinny być prace 

remontowe placówek oświatowych jak i pozostałych obiektów stanowiących mienie 

Powiatu Namysłowskiego.   

• W celu zapewnienia bezpiecznych przejazdów zwłaszcza pojazdów o dużym tonażu 

należy dokonać ekspertyz technicznych obiektów mostowych na drogach 

powiatowych. 
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• W roku 2020 nadal należy prowadzić edukacje i promocję postaw eksponujących 

bieżące i przyszłe korzyści płynące z ochrony środowiska naturalnego. Postaw 

obywatelskich w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Działania 

te powinny być kierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

• Nadal w sposób ciągły należy realizować cele określone w Strategii Rozwoju Powiatu 

Namysłowskiego do 2023 roku. 

 

PODSUMOWANIE 

Raport o stanie Powiatu Namysłowskiego za rok 2019 obejmuje wszystkie zagadnienia zgodnie 

z art.30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym. W raporcie ujęto: 

• Charakterystykę Powiatu Namysłowskiego tj. położenie geograficzne, wymienione 

zostały gminy wchodzące w skład powiatu, jednostki organizacyjne powiatu  

i administracja zespolona. 

• Wykonanie uchwał Rady Powiatu jako organu uchwałodawczego. 

• Interpelacje i zapytania oraz petycje, skargi. 

• Działalność Zarządu Powiatu Namysłowskiego, wykonanie uchwał Zarządu Powiatu. 

• Realizację programów, polityk i strategii. 

• Raport z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do roku 

2023. 

• Sprawozdanie z realizacji wniosków końcowych zawartych w Raporcie o stanie Powiatu 

Namysłowskiego za rok 2018. 

• Wnioski końcowe. 

Raport opracowany został na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu, 

sprawozdań wydziałów Starostwa Powiatowego w Namysłowie, protokołów z posiedzeń 

Zarządu Powiatu, podjętych przez Radę Powiatu uchwał, sprawozdania z wykonania budżetu 

powiatu za rok 2019 oraz monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do roku 

2023. 

Biorąc pod uwagę  wszystkie poruszane przez mieszkańców zagadnienia najczęściej 

powtarzającym się tematem jest zły stan dróg powiatowych. W roku 2019 Zarząd Powiatu  

na remonty i przebudowę dróg przeznaczył spore środki finansowe tak własne jak i zewnętrzne 

a mimo to poprawa stanu technicznego dróg powiatowych jest niewystarczająca. Nakładów 

finansowych na remonty i dostosowanie do standardów aktualnie obowiązujących wymaga 

także szpital. Zadbać musimy również o inne obiekty stanowiące mienie Powiatu 

Namysłowskiego. 
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1 Przebudowa drogi i budowa ścieżki rowerowej przy drodze 
powiatowej DP 1102 O na odcinku – Józefków-Objazda 
 

977 901,64 zł 
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2 Przebudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej przy 
drodze powiatowej DP 1125 O na odcinku Lubska-Dębnik 
 
 
 
 

888 162,02 zł 
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3 Scalanie gruntów - Zofijówka 2 303 183,00 zł 
 

 
 
 
 

4 Remont drogi powiatowej DP 1140 O na odcinku Gola-
Bąkowice 
 
 
 
 

814 982,02 zł 

5 Projekt „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa 
kulturowego stobrawskiej strefy rehabilitacyjnej i rekreacji 
– część północna” 
 
 

3 948 885,71 zł 
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Powstanie aplikacji „Powiat Namysłowski mobilny 
przewodnik oraz portalu visit.namyslow pl 
”Róża Regionów”: 

 
 
 

6 Namysłowskie Centrum Zdrowie S.A.  
 

 
 Budowa windy wewnętrznej w szpitalu 604 824,38 zł 
 Bezpłatne badania dla diabetyków 20 000,00 zł 
 Remont oddziału wewnętrznego 489 070,42 zł 
 Adaptacja nowych pomieszczeń w budynku szpitala 151 253,33 zł 
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7 Otwarte Strefy Aktywności 85 939,16 zł 
 

 
 
 

8 Inwestujemy w edukacje 
 

45 000,00 zł 

9 Modernizacje sieci CO w ZSM 
 

39 301,86 zł 

10 Modernizacja dachu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Namysłowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 500,00 zł 
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11 Inwestujemy w bezpieczeństwo 2 041 800,00 ZŁ 
 

 
 

12 Dbamy o zabytki i wspieramy lokalne kościoły 
 

40 000,00 zł 

 

 
  
  

 

 



Raport o stanie powiatu namysłowskiego                                                                                                  2019 

63 
 

MATERIAŁY ZRÓDŁOWE  

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

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

2. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu w roku 2019. 

3. Uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego podjęte w roku 2019. 

4. Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego podjęte w roku 2019. 

5. Rejestr interpelacji i zapytań w roku 2019. 

6. Rejestr petycji w roku 2019. 

7. Rejestr skarg w roku 2019. 

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Namysłowskiego za rok 2019. 

9. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz Gospodarowania 

Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2019. 

10. Informacja o projektach realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 

2018/2019. 

11. Informacja na temat realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 

Namysłowskiego w roku 2019. 

12. Informacja na temat realizacji projektów i programów w Wydziale Zdrowia i Spraw 

Społecznych Starostwa Powiatowego w Namysłowie w roku 2019. 

13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019 w tym  

o osiągnięciach szkół. 

14. Informacja o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w Powiecie Namysłowskim za rok 2019. 

15. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie w roku 2019. 

16. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora pieczy zastępczej za rok 2019. 

17. In formacja z funkcjonowania lecznictwa otwartego w Powiecie Namysłowskim w roku 

2019.  

18. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu pracy w Namysłowie za rok 2019. 

19. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2019. 

20. Sprawozdanie z działalności poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Namysłowie  

za rok 2019. 

21. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Namysłowskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za rok 2019. 

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

sytuacji kryminalno- porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu 

Namysłowskiego w 2019 roku. 

23. Protokół z posiedzenia Kapituły Namysłowskiego Asa Ekologii w dniu 20 listopada 2019 

roku. 

24. Wykaz zadań z zakresu kultury współfinansowanych przez Powiat Namysłowski w roku 

2019. 

25. Wykaz zadań z zakresu sportu współfinansowanych przez Powiat Namysłowski w roku 

2019. 



Raport o stanie powiatu namysłowskiego                                                                                                  2019 

64 
 

26. Informacja na temat rozliczenia dotacji udzielonych na prace remontowe, budowlane 

oraz konserwatorskie przy zabytkach w roku 2019. 

27. Sprawozdanie z pracy Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu  Starostwa Powiatowego 

w Namysłowie za rok 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie powiatu namysłowskiego                                                                                                  2019 

65 
 

SPIS TREŚĆI 

1.Wstęp            str.2 

2.Wykonanie uchwał Rady Powiatu         str. 4  

3.Interpelacje i zapytania          str. 7 

4.Petycje            str. 7    

5.Skargi            str. 8 

6.Zarząd Powiatu           str. 8 

  6.1.Wykonanie uchwał Zarządu Powiatu namysłowskiego     str. 8  

  6.2. Działalność Zarządu Powiatu Namysłowskiego w roku 2019     str.12   

7. Realizacja programów, polityk i strategii        str.28 

  7.1.W zakresie infrastruktury technicznej        str.28 

  7.2.W zakresie bezpieczeństwa publicznego       str.29 

  7.2.a Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie       str.29 

  7.2.b Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie    str.32 

  7.2.c Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie     str.34 

  7.3.W zakresie ochrony zdrowia         str.36 

  7.3.a Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Namysłowie     str.37 

  7.4.W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego       str.37 

  7.5.W zakresie likwidacji bezrobocia        str.38 

  7.6.W zakresie przedsięwzięć prorodzinnych       str.41 

  7.7.W zakresie pomocy społecznej         str.42 

  7.8.Nieodpłatna Pomoc Prawna         str.43 

  7.9.Powiatowy Rzecznik Konsumentów        str.43 

  7.10.W zakresie oświaty i wychowania        str.43 

  7.11.W zakresie zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Wzrost konkurencyjności            

obszarów wiejskich           str.44 

  7.12.W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa     str.45 

8.Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 roku  str.46 

8.1.Realizacja celów strategicznych         str.47 



Raport o stanie powiatu namysłowskiego                                                                                                  2019 

66 
 

9.Sprawozdanie z realizacji wniosków końcowych zawartych w Raporcie o stanie Powiatu 

Namysłowskiego za rok 2018         str.52 

10.Wnioski końcowe           str.53 

11.Podsumowanie           str.54 

Materiały źródłowe           str.55                                                                                                                                                                       

 

 

 


