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I. WSTĘP 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego realizując ustawowy obowiązek sporządzania raportu 

o stanie powiatu, przekazuje Państwu raport za rok 2021. Konieczność ta wynika z ustawy  

o samorządzie powiatowym i treści artykułu 30a wymienionej ustawy, który nakłada na zarząd 

coroczny obowiązek przedstawienia radzie powiatu raportu o stanie powiatu. 

Dokument ten stanowi syntetyczne podsumowanie działalności zarządu za rok 

poprzedni i odnosi się do realizacji przez organ wykonawczy zadań wynikających z przyjętych 

strategii, programów i uchwał. Raport jest przedmiotem oceny radnych, ale możliwy jest także 

udział mieszkańców w debacie dotyczącej przedstawionego opracowania. Wagę tego 

dokumentu podkreśla dodatkowo fakt, iż po zakończeniu debaty nad raportem rada powiatu 

przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi wotum zaufania. 

Mając na uwadze powszechną dostępność prezentowanego raportu oraz szeroki krąg 

jego odbiorców, przyjęto założenie, że dokument ten powinien cechować się prostotą przekazu 

i w sposób oczywisty pokazywać najważniejsze treści charakteryzujące kondycję i dokonania 

naszego powiatu za rok ubiegły. 

Zgodnie z zamieszczoną w treści zawartością opracowania zarząd powiatu skupił się na 

przedstawieniu kondycji finansowej Powiatu Namysłowskiego oraz zadaniach realizowanych 

na rzecz lokalnej społeczności, wynikających z przyjętych strategii i programów, ale także  

z identyfikacji bieżących potrzeb. W raporcie wymieniono również istotne dla mieszkańców 

usługi i działania realizowane przez powiatowe jednostki i administrację zespoloną.  

W raporcie za rok 2020 podstawowym problemem dla funkcjonowania samorządu 

wydawała się światowa pandemia wirusa SARS–CoV-2. Wiele poczynań naszego samorządu 

determinowała szczególna, pandemiczna sytuacja i trudności z tym związane zwłaszcza  

w zakresie obsługi interesantów, funkcjonowania szkół, szpitala itd. Niestety, trudności 

powodowane stanem pandemii pojawiły się także w roku 2021, wywierając istotny wpływ na 

funkcjonowanie samorządu i całej naszej wspólnoty. 

Rok 2021 był kolejnym rokiem światowej pandemii. Miało to swoje przykre, a często i 

tragiczne konsekwencje dla mieszkańców naszego powiatu. Z powodu pandemii COVID-19  

w Powiecie Namysłowskim w 2021 roku zachorowało 2 759 osób, z których niestety 60 zmarło. 

Kwarantanną objęto 8188 mieszkańców naszego powiatu. 
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II. CHARAKTERYSTYKA POWIATU  

 

Powiat Namysłowski wchodzi w skład Makroregionu Północno – Zachodniego, 

Województwa Opolskiego i Podregionu Nyskiego tego województwa. Powierzchnia powiatu 

wynosi 748 km2. 

Geograficznie powiat położony jest w większości na obszarze Równiny Oleśnickiej. 

Północna część powiatu to w przeważającej części powierzchnie upraw rolnych zaś na południu 

dominują tereny leśne tworzące m. in. Stobrawski Park Krajobrazowy.  

Powiat Namysłowski tworzy pięć gmin. Największą z nich z miastem Namysłowem 

(siedzibą władz powiatu) jest miejsko – wiejska Gmina Namysłów. Pozostałe Gminy to gminy 

wiejskie są nimi: Gmina Domaszowice, Gmina Pokój, Gmina Świerczów i Gmina Wilków. 

Na potencjał rozwojowy powiatu bardzo znaczący wpływ mają ludzie. Powiat 

Namysłowski zamieszkuje niezbyt liczna populacja, jest nas 42 543 osób (dane na dzień  

22. VII. 2021 wg GUS), daje nam to 272 miejsce w Polsce. Gęstość zaludnienia także jest 

niewielka i wynosi 57 osób 1 km2, co plasuje nas na 194 miejscu wśród wszystkich powiatów. 

W 2021 roku Namysłowie mieszkało 16 622 osób, na wsiach zaś 25 921 mieszkańców.  

O rozwoju lub stagnacji powiatu może świadczyć saldo migracji wewnętrznych, które 

w pierwszym półroczu roku 2021 wyniosło 12 osób in plus. Odpływ mieszkańców  

w analizowanym okresie roku wyniósł 288 osób, zaś napływ 300. Migracje zagraniczne miały 

marginalne znaczenie. W pierwszym półroczu 2021 roku zanotowano 7 imigrantów i 9 osób, 

które wybrały emigrację. Analiza przyrostu naturalnego na podstawie danych GUS z I półrocza 

2021 roku pokazuje wyraźną przewagę ilości zgonów, których było 253 w stosunku do liczby 

urodzonych dzieci - tych przyszło na świat w analogicznym okresie tylko 177.  

Potencjał ekonomiczny naszego powiatu i status finansowy jego mieszkańców może 

charakteryzować publikowany przez resort finansów wskaźnik podatkowych dochodów na 

jednego mieszkańca, który w roku 2021 wynosił dla naszego powiatu 229,32 zł (w roku 2020 

było to 208,24 zł). Średnia wysokość tego wskaźnika wyniosła dla całego kraju 317,61 zł.  

Stopień urbanizacji Powiatu Namysłowskiego wynosi 37,67% co powoduje, że w całości 

powiat klasyfikowany jest jako obszar wiejski. Dochody naszego powiatu liczone na jednego 

mieszkańca w 2021 roku wyniosły 1471 zł, w roku 2020 była to kwota 1493 zł, a w 2019 roku 

1214 zł.  
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Atrakcyjne przyrodniczo położenie, sieć placówek handlowych i usługowych oraz 

obiektów sportowych i rekreacyjnych, dobra oferta szkół, przedszkoli i liczne zakłady oferujące 

miejsca pracy, czynią z naszego powiatu miejsce przyjazne do życia. Nie brakuje nam także 

terenów mieszkaniowych oraz inwestycyjnych, co jest niewątpliwym atutem zwłaszcza dla 

naszych młodych mieszkańców. 

III. WŁADZE POWIATU 

W roku 2021 w skład liczącej 17 osób Rady Powiatu wchodzili następujący Radni: 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU 

Andrzej Michta  

  

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU 

  

Mariusz Jabłoński  

  

Krzysztof Żołnowski  

  

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY POWIATU: 

   

Zbigniew Bratosiewicz  

  

Konrad Gęsiarz  

  

Grzegorz Grudziński  

  

Zenon Kotarski  

  

Piotr Lechowicz  

  

Roman Letki  

  

Adam Maciąg  

  

Lucyna Medyk  

  

Roman Półrolniczak  

  

Antoni Sobiegraj  

  

Krzysztof Szyndlarewicz  

  

Tomasz Wiciak  

  

Marcin Siejka 

  

Andrzej Zielonka  
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Zarząd Powiatu liczy 5 osób, w roku 2021 zasiadali w nim następujący radni: 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

 

 Konrad Gęsiarz – Starosta Namysłowski 

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU 

 

Tomasz Wiciak – Wicestarosta Namysłowski 

 

Zbigniew Bratosiewicz  

 

Piotr Lechowicz  

 

Andrzej Zielonka  

 

 

Komisje Rady Powiatu: 

 

Komisja Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku 

Przewodniczący 

Antoni Sobiegraj 

Pozostali członkowie: 

Mariusz Jabłoński  

Lucyna Medyk 

Andrzej Michta 

Andrzej Zielonka 

Krzysztof Żołnowski  

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Przewodniczący 

Roman Letki 

Pozostali członkowie: 

Zbigniew Bratosiewicz 

Grzegorz Grudziński 

Mariusz Jabłoński 

Zenon Kotarski 

Piotr Lechowicz 

Adam Maciąg 

Roman Półrolniczak 

Antoni Sobiegraj 
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Krzysztof Żołnowski 

Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Przewodniczący 

Piotr Lechowicz / Marcin Siejka – od dnia 24 listopada 

Pozostali członkowie: 

Zbigniew Bratosiewicz  

Zenon Kotarski   

Adam Maciąg 

Lucyna Medyk 

Andrzej Michta 

Marcin Siejka / Piotr Lechowicz – od dnia24 listopada 

Andrzej Zielonka 

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący 

Roman Półrolniczak 

Pozostali członkowie: 

Grzegorz Grudziński 

Roman Letki 

Marcin Siejka 

Krzysztof Szyndlarewicz 

  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Przewodniczący 

Grzegorz Grudziński 

Pozostali członkowie: 

Marcin Siejka 

Antoni Sobiegraj 
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IV. FINANSE 

 

 

 

1. DOCHODY 

 

Wykonanie dochodów bieżących powiatu za 2021 rok wyniosło 59 021 603,78 zł 

co stanowi 103,90% zakładanego na 56 806 954,33 zł planu dochodów. 

 

 

 
 

Gospodarka 
mieszkaniowa; 

619 217,52 Dzialalność 
usługowa; 

1 297 395,36

Administracja 
publiczna; 

1 042 937,09

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochr. 

P.poż; 
5 385 735,49

Dochody od osób 
prawnych i 
fizycznych; 

11 602 058,24

Różne rozliczenia 
31 218 269,59

Oświata i 
wychowanie; 
1 086 316,64

Pomoc społ.; 
2 454 080,06

Rodzina; 
1 825 722,63

Ochrona zdrowia; 
1 196 815,24

"pozostałe 
działy"; 

1 293 055,92

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH POWIATU 
NAMYSŁOWSKIEGO (ZŁ)
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Jak widać na zamieszczonym wykresie 

największy udział w strukturze wykonanych 

dochodów miały „Różne rozliczenia”. Pod tą 

nazwą działu klasyfikacji budżetowej kryją się 

między innymi subwencje otrzymywane  

z budżetu państwa – oświatowa, wyrównawcza  

i równoważąca. Wykonanie dochodów w tym 

dziale wyniosło 104,49% w stosunku do planu. 

Drugą wielkością w budżecie są dochody 

podatkowe i opłaty. W roku 2021 wykonanie w tej 

pozycji wyniosło 108,04% było zatem większe 

niż zakładano w planie. Udział w podatku od osób 

prawnych w stosunku do zakładanego w planie 

wyniósł 109,07%, zaś od osób fizycznych 

108,24%. Dane te pokazują, że wpływy podatkowe do budżetu powiatu wzrosły, co może 

sugerować, że nie zaobserwowano w roku 2021 wyraźnej recesji gospodarki spowodowanej 

pandemią COVID-19.   

Kolejną dużą pozycją w strukturze dochodów są tradycyjnie już środki na bezpieczeństwo 

publiczne i ochronę przeciwpożarową. To ponad 5 milionów zł w dochodach bieżących 

powiatu. Na kwotę tę składają się głównie dotacje z budżetu państwa na realizację zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym 

najwięcej na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –  

5.325 404,43 zł. 

Istotnym składnikiem dochodów powiatu są dochody mieszczące się w dziale 

„Administracja publiczna”. To właśnie ta kategoria dochodów „powstaje” w Starostwie. 

Największe wpływy przynosi tu Wydział Komunikacji i Transportu, jednak w roku 2021 nie 

udało się wypracować zakładanego planu. Wykonane dochody w tym dziale wyniosły 98.95% 

w stosunku do planu. Nie udało się wykonać planowanych środków z opłat komunikacyjnych 

(98,50% wykonania). Pewną rekompensatą mniejszych dochodów były dodatkowe wpływy  

z kar nakładanych na kierowców w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia zbycia 

lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie.  Wykonanie wyniosło tu prawie 138%! 

Dział klasyfikacji budżetowej Dochody(zł) 

Rolnictwo i łowiectwo 75 045,00 

Leśnictwo 69 400,31 

Transport i łączność 37 611,36 

Gospodarka mieszkaniowa 619 217,52 

Działalność usługowa 1 297 395,36 

Administracja publiczna 1 042 937,09 

Obrona narodowa 4 700,00 

Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona P.poż 

5 385 735,49 

Wymiar sprawiedliwości 131 999,16 

Dochody od osób prawnych  

i fizycznych 

11 602 058,24 

Różne rozliczenia  31 218 269,59 

Oświata i wychowanie 1 086 316,64 

Ochrona zdrowia 1 196 815,24 

Pomoc społ. 2 454 080,06 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

559 143,46 

Edukacyjna opieka wychowawcza 353 721,36 

Rodzina 1 825 722,63 

Gosp. komunalna i ochr. środowiska 61 435,27 
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Wykonanie dochodów majątkowych w roku 2021 wyniosło 3 562 762,26 zł  

co stanowiło 98,77% założonego planu ( 3 607 101,47 zł ). 

 

 

W strukturze dochodów majątkowych największe wykonanie można zauważyć  

w dziale „Kultura fizyczna”. Dochody te zostały zrealizowane w 100% a składają się na nie 

środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pozyskane w ramach „Programu Sportowa 

Polska 2020” na przebudowę boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym  

w Namysłowie. Na uwagę zasługuje wysokie, bo sięgające 153% wykonanie dochodów  

w dziale „Transport i łączność”. Źródłem dochodów są tu głównie środki „Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg” i pomoc finansowa gmin na realizację zadań na drogach 

powiatowych. Istotnym składnikiem dochodów majątkowych są dochody mieszczące się w 

dziale „Różne rozliczenia”. Planowane w tym dziale dochody w kwocie 735.829,00 zł 

zrealizowano w wysokości 514.202,31 zł, co stanowi 69,88 % planu. Powyższe dochody to 

środki z budżetu UE jakie pozyskał powiat na termomodernizację budynku Urzędu Pracy. W 

związku z niezakończoną w 2021 roku procedurą rozliczenia końcowego wniosku o płatność 

pozostałe środki wpłynęły na rachunek powiatu już w 2022 roku.  

Ogółem wykonano dochody powiatu w roku 2021 na kwotę 62 584 366,04 zł co stanowi 

103,59% założonego planu. 

 

 

Rolnictwo i 
łowiectwo; 
504 635,91

Transport i 
łączność; 

520 183,82

Gospodarka 
mieszkaniowa; 

417 804,88

Różne rozliczenia; 
514 202,31

Oświata i 
wychowanie; 

993,90

Ochrona zdrowia; 
366 238,44

Pomoc społeczna; 
10 803,00

Kultura fizyczna; 
1 227 900,00

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU 
NAMYSŁOWSKIEGO (ZŁ) 
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2. WYDATKI 

 

Wykonanie wydatków bieżących Powiatu Namysłowskiego w roku 2021 wyniosło 

53 239 553,72 zł, co stanowi 94,18% zakładanego planu (56 530 523,80 zł). 

 

 

Jak widać na zamieszczonym wyżej wykresie największą pulę wydatków bieżących w roku 

2021 stanowiły tradycyjnie już wydatki na oświatę i wychowanie. W tej kategorii wydatków 

znajdują się środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie placówek oświatowych oraz 

realizację przez te placówki projektów edukacyjnych. Kolejną, największą pozycją wydatków 

są wydatki ponoszone na administrację publiczną. Znajdują się tu wynagrodzenia pracowników 

starostwa, diety Radnych, wydatki związane z zakupem tablic i dokumentów dla Wydziału 

Komunikacji i pozostałe środki niezbędne do funkcjonowanie urzędu. Niebagatelną część 

wydatków bieżących stanowią środki przeznaczane na „Edukacyjną opiekę wychowawczą”. 

To między innymi budżet Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, środki na dotacje 

udzielane przez Powiat Młodzieżowym Ośrodkom Wychowawczym oraz wydatki na rodziny 

Transport i 
łączność; 

1 518 203,22

Admninistracja 
publiczna; 

6 568 556,65

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochr. 

P.poż; 5 415 504,95

Oświata i 
wychowanie; 
21 945 568,66

Pomoc społeczna; 
3 611 243,20

Pozostałe zadania 
w zakresie Polit. 

Społ.; 2 788 364,95

Edukacyjna opieka 
wychowawcza; 

5 002 984,77 Rodzina; 
3 141 943,02

Ochrona zdrowia; 
1 203 512,14

"Pozostałe działy" 
klasyfikacji; 

2 043 672,16

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU 
NAMYSŁOWSKIEGO ( ZŁ )
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zastępcze. Bezpieczeństwo publiczne i Pomoc społeczna to także znaczące pozycje w budżecie 

wydatkowym Powiatu. 

Tabela zamieszczona po lewej stronie 

ilustruje wielkości wykonanych  

w roku 2021 wydatków bieżących  

w stosunku do poziomu 

zaplanowanego w budżecie.  

W większości działów klasyfikacji 

budżetowej wykonanie jest zbliżone 

do planu lub nieznacznie mniejsze. Na 

uwagę zasługuje wyraźnie mniejsze 

wykonanie w dziale „Oświata  

i wychowanie”, to wynik pandemii 

COVID – 19, która podobnie jak  

w roku ubiegłym znacząco ograniczyła 

funkcjonowanie szkół i placówek 

wychowawczych, szczególnie  

w zakresie udziału uczniów  

w projektach praktyk zagranicznych. 

Brak wykonania wydatków w dziale 

„Różne rozliczenia” oznacza, że 

zaplanowane w tym dziale rezerwy nie 

zostały w roku 2021 wykorzystane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział klasyfikacji 

budżetowej 

Wydatki 

(zł) 

Plan (zł) 

Rolnictwo i łowiectwo 68 682,90 75 046,40  

Leśnictwo 102 937,51 106 500,00 

Transport i łączność 1 518 203,

22 

1 682 852,

00 

Gospodarka mieszkaniowa 363 152,14 414 933,62 

Działalność usługowa 1 034 336,

58 

1 054 924,

72 

Administracja publiczna 6 568 556,

65 

6 737 183,

22 

Obrona narodowa 4 700,00 4 700,00 

Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona P.poż 

5 415 504,

95 

5 439 617,

00 

Wymiar sprawiedliwości 132 237,49 132 239,00 

Obsługa długu publicznego 41 047,95        

272 473,00 

Różne rozliczenia   0,00 560 978,00 

Oświata i wychowanie 21 945 568

,66 

23 554 873

,16 

Ochrona zdrowia 1 203 512,

14 

1 205 317,

00 

Pomoc społ. 3 611 243,

20 

3 741 937,

68 

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej 

2 788 364,

95 

2 807 938,

00 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

5 002 984,

77 

5 045 534,

00 

Rodzina 3 141 943,

02 

3 392 400,

00 

Gosp. komunalna i ochr. 

środowiska 

68 375,19 68 377,00 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa nar. 

195 267,52 197 700,00 

Kultura fizyczna 32 934,88 35 000,00 
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Wykonanie wydatków majątkowych w analizowanym roku wyniosło 9 380 447 zł, co 

stanowiło 99,34% planu (9 442 760 zł). Dla porównania kwota wydatków majątkowych  

w roku 2020 to 2 879 396,43 zł. 

 

Analiza powyższej tabeli wskazuje na wykonanie wydatków bieżących w niemal 

identycznej wysokości jak to założono w planie budżetu. Uwagę zwracają szczególnie 

wysokie kwoty wydatków majątkowych w dziale „Ochrona zdrowia” oraz „Kultura 

fizyczna”. Tylko na Namysłowski Szpital wydatkowano w 2021 roku kwotę 

2 826 552,18 zł. Były to środki przeznaczone na realizację następujących zadań: 

− zakup udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością – 650.000,00 zł, 

− dotacja celowa dla NCZ Sp. z o.o. w łącznej kwocie 445.125,44 zł, z czego:  

z przeznaczeniem na instalację tlenu medycznego w szpitalu, a w szczególności budowę 

instalacji w budynku i posadowienie zbiornika tlenowego wraz z przyłączami – 

366.238,44 zł, zakup sprzętu medycznego do realizacji procedur ortopedycznych – 

30.000,00 zł oraz zakup samochodu – 48.887,00 zł, 

− przebudowa części pomieszczeń znajdujących się w budynku szpitala w celu 

przystosowania ich na centralną sterylizatornię – 1.720.446,74 zł, 

− wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę klatki schodowej w celu 

dostosowania do przepisów przeciwpożarowych – 10.980,00 zł. 

Rolnictwo i
łowiectwo

Transport i
łączność

Gospodarka
mieszkaniowa

Działalność
usługowa

Administracja
publiczna

Pomoc społeczna
Bezpieczeństwo

publ.i ochr. P.poż
Oswiata i

wychowanie
Ochrona zdrowia Kultura fizyczna

plan zł504 636,00 zł852 852,00 zł920 548,00 zł121 146,00 zł56 074,00 zł118 506,00 zł20 000,00 zł100 000,00 zł2 831 445,00 zł3 917 562,00

wykonanie zł504 635,91 zł852 818,98 zł911 727,66 zł120 176,43 zł55 833,93 zł118 505,04 zł20 000,00 zł91 625,00 zł2 826 552,18 zł3 878 572,45

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 r. ( zł) 

plan wykonanie
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Centralna sterylizatornia szpitala (fot. Barbara Jarmuszewska) 

 

 

Wysokie wydatki majątkowe w dziale „Kultura fizyczna” zostały poniesione na 

przebudowę boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie, zadanie 

współfinansowane jest ze środków „Programu Sportowa Polska 2020” i ukończone zostanie 

ostatecznie w roku 2022. W roku 2021 wydatkowano na ten cel kwotę 3.878.572,45 zł 

 

Boisko sportowe w I LO – zaawansowanie prac na wrzesień 2021 roku  

(fot. Jakub Popecki) 
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Realizacja ogółu wydatków powiatu wyniosła w 2021roku rekordową kwotę 

62 620 001,30 zł, co stanowi 94,92% wydatków planowanych. W roku poprzednim wydatki 

budżetu powiatu wyniosły 52 204 784,20 zł.  

 

3. ZADŁUŻENIE POWIATU 

 

Poziom zadłużenia naszego powiatu na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów 

wynosił 3.931.488,00 zł, co stanowi 6,65 % planowanych dochodów. Dla porównania w roku 

ubiegłym była to kwota 4.956.360,00 zł i stanowiła 8,78% planu dochodów powiatu. Tak więc  

w 2021 roku można zaobserwować wyraźny spadek zadłużenia naszego samorządu! 

Obowiązujące kredyty i ich poziom do spłaty na koniec 2021roku: 

1. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 5.000.000,00 zł na podstawie 

umowy z dnia 16 grudnia 2010 roku Nr KR-10-02608; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel 

własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 31.12.2025 r., oprocentowanie 

zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,40 punktów 

procentowych, do spłaty pozostało – 1.313.600,00 zł. 

2. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 2.300.000,00 zł na podstawie 

umowy z dnia 18 października 2013 roku Nr KR-13-01998; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel 

własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 29.12.2023 r., oprocentowanie 

zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,50 punktów 

procentowych, do spłaty pozostało – 460.000,00 zł. 

3. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 2.181.000,00 zł na podstawie 

umowy z dnia 30 listopada 2016 roku Nr KR-16-02073; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel 

własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 31.12.2025 r., oprocentowanie 

zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,70 punktów 

procentowych, do spłaty pozostało – 969.328,00 zł. 

4. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 1.100.000,00 zł na podstawie 

umowy z dnia 19 listopada 2018 roku Nr KR-18-01721; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel 

własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 31.12.2025 r., oprocentowanie 

zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,79 punktów 

procentowych, do spłaty pozostało – 628.560,00 zł. 

5. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 700.000,00 zł na podstawie 

umowy z dnia 18 grudnia 2019 roku Nr KR-19-01542; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel 

własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 31.12.2029 r., oprocentowanie 
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zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,79 punktów 

procentowych, do spłaty pozostało – 560.000,00 zł. 

 

4.  FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 

W 2020 roku Powiat Namysłowski otrzymał środki Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych utworzonego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej 

wysokości 5.329.162,00 zł. Zostały one przyznane dla Powiatu Namysłowskiego w następujący 

sposób: 

− kwota 623.897,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie działalności inwestycyjnej powiatu – 

budowa boiska przy I LO,  

− kwota 1.705.265,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń budynku 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia na centralną sterylizatornię i pomieszczenie do mycia 

i dezynfekcji środków transportu sanitarnego wraz z dostawą nowoczesnego sprzętu 

medycznego,   

− kwota 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę nowoczesnej siedziby Zespołu Szkół 

Specjalnych, w tym opracowanie dokumentacji technicznej, budowę, zakup wyposażenia  

i zagospodarowanie otoczenia przyjaznego dla uczniów za specjalnymi potrzebami. 

Plan finansowy zakładał wydatkowanie tych środków w roku 2021.  

Dodatkowo w 2021 roku Powiat Namysłowski pozyskał ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 łączną kwotę 67.378,69 zł, która został przyznana na realizację 

następujących przedsięwzięć: 

− organizację powszechnego punktu szczepień – 4.998,24 zł, 

− realizację projektu „Laboratoria przyszłości” – 30.000,00 zł, 

− realizację projektu „Wsparcie domów pomocy społecznej” – 32.380,45 zł. 

 

V. STRATEGIE, PROGRAMY I REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU 

Kluczowym dla rozwoju powiatu dokumentem strategicznym jest „Strategia Rozwoju 

Powiatu Namysłowskiego do 2023 roku”, przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego 

Nr XVI/108/2016 z dnia 17 lutego 2016 roku. Strategia ta realizowana jest w znacznej mierze 

pod kierunkiem Wydziału Promocji i Rozwoju, którego najważniejszym zadaniem w 2021 r. 

było wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych dla zadań 

inwestycyjnych powiatu, opracowywanie wniosków aplikacyjnych oraz realizacja 

merytoryczna i finansowa projektów – rozliczanie wniosków o płatność pod kątem 

sprawozdawczym oraz finansowym: 
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REALIZACJA 2021 

Obszar strategiczny - Infrastruktura techniczna: Cel strategiczny A Wzrost dostępności 

komunikacyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego 

 

1. Przebudowa drogi – budowa ciągu pieszo – rowerowego przy DP 1118 O w m. 

Idzikowice – wnioskowanie i rozliczanie w ramach Fundusz Dróg Samorządowych 

edycja 2020/2021. Przedmiotowe zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej 

DP 1118 O na odcinku o długości 999 m w m. Idzikowice. W ramach robót wykonano: 

roboty pomiarowe, nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego, pobocza, odwodnienie, 

oznakowanie, podbudowę ciągu pieszo-rowerowego i roboty towarzyszące. 

Całkowita wartość zadania 536 231,02 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 268 115,51 zł. 

 

2. Remont drogi powiatowej DP 1132 O na odcinku Starościn – Pieczyska – 

wnioskowanie i rozliczanie w ramach Fundusz Dróg Samorządowych edycja 

2020/2021. Przedmiotowe zadanie polegało na remoncie drogi powiatowej DP 1132 O 

na odcinku Starościn – Pieczyska o długości 1563 m. W ramach robót wykonano: roboty 

pomiarowe, nawierzchnię jezdni, pobocza, odwodnienie, oznakowanie i roboty 

towarzyszące. 

Całkowita wartość zadania 395 191,61 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 197 595,81 zł. 

 

REALIZACJA 2021 

Obszar strategiczny – Wysoka jakość kapitału społecznego i bezpieczeństwo społeczne 

mieszkańców: Cel strategiczny D Bezpieczeństwo mieszkańców 

 

6 zadań zostało ocenionych pozytywnie, otrzymało dofinansowanie i zostało zrealizowane  

w 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych: 

   

1. Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1101 O w m. 

Namysłów, ul. Oławska – 3 szt. Lokalizacja nr 3 – wartość całkowita 36 066,76 zł / 

dofinansowanie 23 125,16 zł 

2. Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1101 O w m. 

Namysłów, ul. Oławska – 3 szt. Lokalizacja nr 2 – wartość całkowita 52 005,85 zł / 

dofinansowanie 41 604,68 zł 
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3. Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1101 O w m. 

Namysłów, ul. Oławska – 3 szt. Lokalizacja nr 1 – wartość całkowita 65 677,39 zł / 

dofinansowanie 52 541,91 zł 

4.  Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr: 1136 O w m. 

Świerczów, ul. Brzeska – 3 szt. Lokalizacja nr 2 – wartość całkowita 24 961,67 zł / 

dofinansowanie 19 969,34 zł 

5. Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr: 1131 O w m. 

Domaszowice, ul. Kolejowa – 3 szt. Lokalizacja nr 1 – wartość całkowita 27 132,98 zł 

/ dofinansowanie 20 947,69 zł 

6. Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr: 1124 O w m. Wilków 

– 3 szt. Lokalizacja nr 3 – wartość całkowita 44 933,39 zł / dofinansowanie  

35 943,71 zł 

 

ROZLICZENIE 2021 

Obszar strategiczny - Konkurencyjność gospodarcza Powiatu: Cel strategiczny C Wzrost 

konkurencyjności obszarów wiejskich rolnictwa i rybołówstwa 

 

Scalanie gruntów obiekt Zofijówka – rozliczanie – (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020) 

W ramach przedmiotowej inwestycji w 2021 roku zakończono i rozliczono I etap operacji – 

prace scaleniowe. W kwietniu zatwierdzony został wniosek o płatność na kwotę – 587 105,00 

zł rozliczający I etap inwestycji. 

 

ROZLICZENIE 2021 

Obszar strategiczny – Wysoka jakość kapitału społecznego i bezpieczeństwo społeczne 

mieszkańców: Cel strategiczny D Bezpieczeństwo mieszkańców 

 

Bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Łączańskiej w Namysłowie – rozliczanie – 

(Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” edycja 2020 r.) 

Bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Łączańskiej w Namysłowie – projekt oceniony 

pozytywnie, otrzymał dofinansowanie i został zrealizowany w 2020 r., natomiast rozliczenie 

wraz z zatwierdzeniem prawidłowej realizacji projektu miało miejsce w I kw. 2021 r.  

Całkowita wartość projektu 91 562,74 zł, dofinansowanie wyniosło 84 695,00 zł. 
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W ramach projektu udało się zrealizować wszystkie zakładane cele projektu. Zmodernizowano 

przejście dla pieszych przy ulicy Łączańskiej, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo 

przechodniów w tym miejscu. Wykonano innowacyjne, aktywne przejście dla pieszych, dzięki 

któremu przechodnie są bardziej widoczni, a kierowcy są informowani sygnałami świetlnymi 

o tym, że ktoś porusza się po przejściu lub jego pobliżu, co pozwala na odpowiednio szybką 

reakcję. Modernizacja przejścia obejmowała: 

montaż inteligentnego systemu bezpiecznego przejścia dla pieszych. System posiada 

zsynchronizowane ze sobą elementy: czujnik ruchu, aktywne punktowe elementy odblaskowe 

(S-4 Kabel), znak drogowy D-6 z lampą ostrzegawczą. System posiada moduł doświetlenia 

przejścia dla pieszych ledowymi lampami doświetlającymi oraz oznakowanie poziome  

w formie białych linii P 10. 

W ramach projektu przeprowadzono także: 

− działania profilaktyczno–edukacyjne 

− zakup opasek odblaskowych 

− opracowano i wydrukowano broszurę informacyjną 

 

REALIZACJA 2021 

Obszar strategiczny – Wysoka jakość kapitału społecznego i bezpieczeństwo społeczne 

mieszkańców: Cel strategiczny A Rozwój systemu oświaty na terenie Powiatu 

Namysłowskiego 

 

1. W 2021 r. pracownicy Wydziału rozliczali wniosek pod kątem sprawozdawczym oraz 

finansowym. w ramach „Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej 

Infrastruktury Sportowej – edycja 2020” pn. „Budowa bieżni okrężnej o długości 300 

m, dwukierunkowej jednościeżkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku, boiska 

piłkarskiego, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, rzutni do rzutu oszczepem, rzutni do 

pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Namysłowie” – projekt otrzymał dofinansowanie w 2020 r. 

Realizacja przedmiotowego projektu rozpoczęła się w 2021 r. Całkowita wartość projektu 

3 205 198,00 zł.  

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje: 

− budowę 4-torowej bieżni okrężnej o długości 300 m i nawierzchni z poliuretanu, 

− budowę 4-torowej bieżni prostej o długości 120 m i nawierzchni z poliuretanu, 

stanowiącej przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej, 

https://euroasfalt.pl/pl/products/s_4_kabel/
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− budowę dwukierunkowej jednościeżkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku, 

− budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 60,0 x 40,0 m i nawierzchni z trawy 

naturalnej, 

− budowę rzutni do rzutu dyskiem i młotem, 

− budowę rzutni do rzutu oszczepem,  

− budowę rzutni do pchnięcia kulą, 

− budowę skoczni do skoku wyżyw, 

− budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,0 x 32,0 m i nawierzchni  

z poliuretanu, 

− wykonanie systemu nawadniającego boisko piłkarskie, 

− wykonanie oświetlenia i monitoringu kompleksu wraz z zagospodarowaniem 

terenu. 

 

REALIZACJA 2021 

Obszar strategiczny - Środowisko: Cel strategiczny B Gospodarka niskoemisyjna oraz 

produkcja energii odnawialnej 

 

Realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy  

w Namysłowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

2014-2020 do poddziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla 

Subregionu Północnego. 

Przedmiotowy projekt obejmuje: 

1. modernizację instalacji c.o.  

2. docieplenie – strop przy przepływie ciepła z góry do dołu (strop piwnic) 

3. docieplenie – ściana zewnętrzna 

4. wymianie okien 0,9 z naw. automatycznymi  

5. docieplenie – stropodachu 

6. wymianę drzwi na nowe (drzwi zewnętrzne) 

7. docieplenie – podłoga na gruncie 

8. docieplenie ściana zewnętrzna (ściany klatki schodowej) 

9. modernizację oświetlania 

10. budowę instalacji PV (bez oświetlenia i innych elektrycznych) 

11. wykonanie zielonej ściany. 

Ponadto, prowadzone są działania informacyjno-promocyjne dla przedmiotowego projektu. 
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WNIOSKOWANIE 2021 

Ponadto, Powiat Namysłowski otrzymał dofinansowanie na realizację poszczególnych 

inwestycji w 2022 r. w ramach programów zewnętrznych: 

 

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych 

w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na realizację zadań pn.:  

1. Bezpieczne przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1136 O i 1187 

O w m. Dąbrowa - rozbudowa przejścia dla pieszych – wartość całkowita 120 275,43 

zł / dofinansowanie 92 004,00 zł 

2. Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1136 O w m. Starościn, 

ul. Kluczborska - rozbudowa przejścia dla pieszych – wartość całkowita 60 912,12 zł / 

dofinansowanie 47 232,00 zł 

3. Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1136 O w m. Świerczów, 

ul. Brzeska - rozbudowa przejścia dla pieszych – wartość całkowita 54 255,79 zł / 

dofinansowanie 41 820,00 zł 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1113 O w m. Bukowa Śląska - Przedmiotowe zadanie 

będzie polegało na przebudowie drogi powiatowej DP 1113 O na odcinku o długości 

658,58 m w m. Bukowa Śląska. W ramach robót wykonano: roboty pomiarowe, 

nawierzchnię jezdni, pobocza, odwodnienie, oznakowanie i roboty towarzyszące. 

Pracownicy Wydziału opracowali i złożyli wnioski o dofinasowanie do Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza na 3 zadania: 

1. Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325 O Bogacka Szklarnia – Zawiść 

wraz z przebudową obiektu mostowego” - Kompleksowa przebudowa drogi powiatowej  

w trybie zaprojektuj – wybuduj łączącej powiat namysłowski z powiatem kluczborskim. 

Prowadząca ruch pojazdów z drogi wojewódzkiej 454 do drogi krajowej 42. Połączenie 

zapewni alternatywną drogę, aby ominąć miejscowość Świerczów i Domaszowice – 

projekt nie otrzymał dofinansowania. 

2. Projekt pn. „Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych  

w Namysłowie” - Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie nowoczesnego,  

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, obiektu szkoły specjalnej oraz 

zagospodarowanie terenu wokół szkoły. W budynku zaplanowano: sale dydaktyczne, 

sale terapeutyczne, świetlice, salę sportową wraz z zapleczem, pomieszczenia sanitarne 

oraz techniczne. Nowy budynek wraz z jego wyposażeniem będzie spełniał wymogi 
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nowoczesnego funkcjonalno-przestrzennego modelu szkoły dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami – projekt nie otrzymał dofinansowania. 

 

3. Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129 O na odcinku Ligota Książęca – 

Biestrzykowice” – Kompleksowa przebudowa drogi powiatowej w trybie zaprojektuj – 

wybuduj łączącej drogę wojewódzką 396 z drogą krajową 39 i dalej z drogą 

wojewódzką 454 – mała obwodnica Namysłowa. Doprowadzona do wymaganych 

prawem parametrów zapewni bezpieczny ruch pojazdów rolniczych i ciężarowych. 

Zapewni swobodny ruch pojazdów pow. 10 ton (obecnie ograniczony przez zły stan 

infrastruktury drogowej). Zapewniony zostanie dojazd do placówek oświatowych 

zlokalizowanych w m. Ligota Ks. – projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie  

12 825 000,00 zł. 

 

 

W roku 2021 trwały intensywne prace nad projektem - Strategii Rozwoju Subregionu 

Północnego Opolszczyzny na lata 2021 – 2030. Podczas licznych spotkań partnerów 

działających w ramach subregionu, miały miejsce dyskusje i narady robocze, których celem 

było przygotowanie samorządów do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. 

Pracownicy Wydziału Promocji przygotowali fiszki projektowe dla zadań, które będą 

finansowane na poziomie Subregionu Północnego:  

1. Lepiej skomunikowany Subregion Północny Opolszczyzny, 

2. Inwestycje związane z modernizacją oświetlenia: drogowego i budynków 

użyteczności publicznej, 

3. Rozwój infrastruktury czasu wolnego na terenie Subregionu Północnego 

Opolszczyzny, 

4. Poprawa warunków kształcenia w szkołach podstawowych  

i ponadpodstawowych, 

5. Infrastruktura dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz wymagających 

wsparcia, 

6. Inwestycje związane z budową infrastruktury internetowej i wzrostem jakości 

usług administracyjnych. 
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Pozostałe Strategie i Programy realizowane przez Powiat: 

 

− „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 

2017 -2022”, koordynacją tego programu zajmuje się Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych Starostwa;  

− Program „Partnerstwo na 307”. Celem realizowanego projektu jest wzmocnienie 

sprawności działania samorządów gmin oraz inicjowanie kompleksowych, partnerskich 

przedsięwzięć wpływających na rozwój obszaru. Wspólne wysiłki samorządów 

lokalnych oraz doradców Związku Miast Polskich skupiają się na opracowaniu 

diagnozy oraz strategii rozwoju obszaru partnerstwa wraz z przedsięwzięciami, które 

pozwolą na poprawę jakości życia jego mieszkańców. W programie uczestniczą: Miasto 

i Gmina Namysłów, Powiat Namysłowski, Gmina Domaszowice, Gmina Wilków, 

Gmina Świerczów, Gmina Rychtal, Miasto i Gmina Kępno, Powiat Kępiński, Gmina 

Baranów oraz Gmina Trzcinica. 

− Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2026. Program określa ramy stałej, 

partnerskiej współpracy i współdziałania organów administracji samorządowej  

i państwowej oraz podmiotów kreujących życie społeczne z mieszkańcami Powiatu 

Namysłowskiego. W realizacji w/w Programu udział biorą służby, instytucje  

i organizacje działających na terenie Powiatu Namysłowskiego na rzecz szeroko 

pojętego bezpieczeństwa obywateli tj. Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, itd.  

− Program współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi  

w 2021 roku. W ramach tego programu powiat jak zawsze wspierał przedsięwzięcia  

z zakresu sportu, kultury, ochrony zabytków, zdrowia i bezpieczeństwa. Największym 

realizowanym w ramach programu zadaniem było dofinansowanie Warsztatów Terapii 

Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Nadzieja”  

w Namysłowie.  

 

 

Strategie i Programy  

realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie: 

 

1. „Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2016 – 2023”. Została przyjęta Uchwałą Nr XV/119/2016 
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Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia: 

Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2016 – 2023” 

2. „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na 

lata 2016 – 2023”. Został przyjęty Uchwała Nr XVI/132/2016 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu działań 

na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2016 – 2023” 

3. „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016 – 2023". Został przyjęty Uchwałą 

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

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016 – 2023”, 

załącznikiem do programu jest „Powiatowy program korekcyjno – edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 – 2023”. 

4. „Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia  

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach  

zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2018 – 2023". 

Został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/285/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego  

w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku 

do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim 

na lata 2018 – 2023”. 

5. „Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata  

2021 – 2023”. Został przyjęty Uchwałą nr XXIV/187/2021 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego 

programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2021 – 2023”. 

 

Realizacja uchwał Rady Powiatu Namysłowskiego 

  

W roku 2021 Rada Powiatu podjęła 68 uchwał. Większość uchwał miała charakter 

porządkowy i regulowała bieżące kwestie organizacyjne i finansowe powiatu. Najbardziej 

istotne znaczenie miały uchwały dotyczące przyjęcia budżetu na 2022 i udzielenia wotum 

zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok. Podejmowano uchwały w sprawie 
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skarg i petycji, oraz uchwały dotyczące realizacji przez powiat projektów. Szczegółową treść 

wymienionych uchwał można znaleźć na stronie BIP Starostwa w zakładce AKTY PRAWNE  

I PROTOKOŁY - UCHWAŁY RADY POWIATU lub klikając w link:  

https://bip.namyslow.pl/3108/631/uchwaly-rady-powiatu-kadencja-2018-r-2023-r.html  

 

249 XXXVI/249/2021 
29 grudnia 

2021 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok.  

248 XXXVI/248/2021 
29 grudnia 

2021 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy 

Finansowej powiatu Namysłowskiego na lata 2022-

2029.  

247 XXXVI/247/2021 
29 grudnia 

2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/233/2021 

Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 listopada 

2021 roku.  

246 XXXVI/246/2021 
29 grudnia 

2021 r. 

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2021.  

245 XXXVI/245/2021 
29 grudnia 

2021 r. 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu 

dochodów i wydatków w 2021 roku.  

244 XXXVI/244/2021 
29 grudnia 

2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą 

planu wydatków w 2021 roku. 

243 XXXVI/243/2021 
29 grudnia 

2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/2021 

Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 listopada 

2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet 

przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego. 

242 XXXVI/242/2021 
29 grudnia 

2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na rok 2022.  

241 XXXVI/241/2021 
29 grudnia 

2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, 

Bezpieczeństwa i Porządku.  

240 XXXVI/240/2021 
29 grudnia 

2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji 

Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.  

239 XXXVI/239/2021 
29 grudnia 

2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Finansów, rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu.  

238 XXXVI/238/2021 
29 grudnia 

2021 r. 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych  na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na rok 2022.  

237 XXXVI/237/2021 
29 grudnia 

2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań  

i wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

https://bip.namyslow.pl/download/21749/uchwala-nr-xxxvi-249-2021-nowa.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21721/pdfsam_merge.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21721/pdfsam_merge.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21721/pdfsam_merge.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21720/uchwala-nr-xxxvi-247-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21720/uchwala-nr-xxxvi-247-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21720/uchwala-nr-xxxvi-247-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21719/uchwala-nr-xxxvi-246-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21719/uchwala-nr-xxxvi-246-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21718/uchwala-nr-xxxvi-245-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21718/uchwala-nr-xxxvi-245-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21717/uchwala-nr-xxxvi-244-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21717/uchwala-nr-xxxvi-244-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21716/uchwala-nr-xxxvi-243-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21716/uchwala-nr-xxxvi-243-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21716/uchwala-nr-xxxvi-243-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21716/uchwala-nr-xxxvi-243-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21715/uchwala-nr-xxxvi-242-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21715/uchwala-nr-xxxvi-242-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21712/uchwala-nr-xxxvi-241-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21712/uchwala-nr-xxxvi-241-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21712/uchwala-nr-xxxvi-241-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21711/uchwala-nr-xxxvi-240-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21711/uchwala-nr-xxxvi-240-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21704/uchwala-nr-xxxvi-239-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21704/uchwala-nr-xxxvi-239-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21703/uchwala-nr-xxxvi-238-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21703/uchwala-nr-xxxvi-238-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21703/uchwala-nr-xxxvi-238-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21692/uchwala-nr-xxxvi-237-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21692/uchwala-nr-xxxvi-237-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21692/uchwala-nr-xxxvi-237-2021.pdf
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przeznaczonych na ich realizację w 2021 r. dla 

Powiatu Namysłowskiego. 

236 XXXV/236/2021 
8 grudnia 

2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą 

planu dochodów i wydatków w 2021r.  

235 XXXV/235/2021 
8 grudnia 

2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady 

Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021-

2029.  

234 XXXIV/234/2021 
24 listopad 

2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady 

Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. 

w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Mienia Powiatu.  

233 XXXIV/233/2021 
24 listopad 

2021 r. 

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku bieżącego 2021.  

232 XXXIV/232/2021 
24 listopad 

2021 r. 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą 

planu dochodów.  

231 XXXIV/231/2021 
24 listopad 

2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady 

Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021-

2029.  

230 XXXIV/230/2021 
24 listopad 

2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty 

Namysłowskiego.  

229 XXXIV/229/2021 
24 listopad 

2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących 

radnym Powiatu Namysłowskiego.  

228 XXXIV/228/2021 
24 listopad 

2021 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 

namysłowskiego na 2022 rok. 

227 XXXIV/227/2021 
24 listopad 

2021 r. 

w sprawie utworzenia i nadania Statutu Placówce 

Opiekuńczo- Wychowawczej Dom Dziecka ,,Szansa'' 

w Namysłowie, zmiany Statutu Domu Dziecka  

w Namysłowie oraz połączenia ich z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.  

226 XXXIV/226/2021 
24 listopad 

2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację 

w 2021 r. dla Powiatu Namysłowskiego.  

225 XXXIV/225/2021 
24 listopad 

2021 r. 

w sprawie uchwalenia ,, Rocznego programu 

współpracy Powiatu Namysłowskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

https://bip.namyslow.pl/download/21692/uchwala-nr-xxxvi-237-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21692/uchwala-nr-xxxvi-237-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21404/xxxv-236-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21404/xxxv-236-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21403/pdfsam_merge.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21403/pdfsam_merge.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21403/pdfsam_merge.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21403/pdfsam_merge.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21403/pdfsam_merge.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21254/xxxiv-234-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21254/xxxiv-234-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21254/xxxiv-234-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21254/xxxiv-234-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21253/xxxiv-233-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21253/xxxiv-233-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21252/xxxiv-232-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21252/xxxiv-232-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21251/wpf.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21251/wpf.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21251/wpf.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21251/wpf.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21251/wpf.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21250/xxxiv-230-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21250/xxxiv-230-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21248/xxxiv-229-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21248/xxxiv-229-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21247/xxxiv-228-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21247/xxxiv-228-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21268/xxxiv-227-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21268/xxxiv-227-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21268/xxxiv-227-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21268/xxxiv-227-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21268/xxxiv-227-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21245/xxxiv-226-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21245/xxxiv-226-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21245/xxxiv-226-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21245/xxxiv-226-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21245/xxxiv-226-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21244/xxxiv-225-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21244/xxxiv-225-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21244/xxxiv-225-2021.pdf
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prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2022 rok''. 

224 XXXIII/224/2021 
5 listopad 

2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą 

planu wydatków w 2021 roku. 

223 XXXIII/223/2021 
5 listopad 

2021 r. 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu 

dochodów i wydatków w 2021 roku. 

222 XXXIII/222/2021 
5 listopad 

2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady 

Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021-

2029.  

221 XXXII/221/2021 

13 

październik 

2021 r. 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do 

rozszerzenia istniejącej linii nr RS161869122 

komunikacyjnej na terenie Powiatu Namysłowskiego 

przy drodze nr 1352 O w miejscowości Krzywa Góra 

relacji Namysłów - Opole, Opole - Namysłów. 

220 XXXII/220/2021 

13 

październik 

2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie 

publicznym w zakresie wykreślenia z rejestru 

zabytków odcinka drogi powiatowej o nr 1136 O 

wykonanego z kostki granitowej, ul. Brzeska  

w miejscowości Świerczów oraz wykonania 

przebudowy nawierzchni tego odcinka.  

219 XXXII/219/2021 

13 

październik 

2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą 

planu dochodów i wydatków w 2021 roku.  

218 XXXII/218/2021 

13 

październik 

2021 r. 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu 

dochodów i wydatków w 2021 roku. 

217 XXXII/217/2021 

13 

październik 

2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2020 Rady 

Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021 – 

2029. 

216 XXXII/216/2021 

13 

październik 

2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty 

Namysłowskiego w przedmiocie przekroczenia 

terminu udostepnienia informacji publicznej.  

215 XXXII/215/2021 

13 

październik 

2021 r. 

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i jego przechowywaniem na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2022 

roku. 

https://bip.namyslow.pl/download/21244/xxxiv-225-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/21244/xxxiv-225-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20993/xxxiii-224-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20993/xxxiii-224-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20992/xxxiii-223-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20992/xxxiii-223-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20991/xxxiii-222-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20991/xxxiii-222-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20991/xxxiii-222-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20991/xxxiii-222-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20991/xxxiii-222-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20688/5h-uchwala-intencyjna.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20688/5h-uchwala-intencyjna.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20688/5h-uchwala-intencyjna.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20688/5h-uchwala-intencyjna.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20688/5h-uchwala-intencyjna.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20696/5g-petycja-uzasadnienie.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20696/5g-petycja-uzasadnienie.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20696/5g-petycja-uzasadnienie.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20696/5g-petycja-uzasadnienie.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20696/5g-petycja-uzasadnienie.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20696/5g-petycja-uzasadnienie.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20834/xxxii-219-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20834/xxxii-219-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20685/5e-zmian-budzetu-doch-i-wydatkow.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20685/5e-zmian-budzetu-doch-i-wydatkow.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20684/5d-wpf.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20684/5d-wpf.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20684/5d-wpf.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20684/5d-wpf.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20684/5d-wpf.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20697/5c-skarga-uzasadnienie.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20697/5c-skarga-uzasadnienie.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20697/5c-skarga-uzasadnienie.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20672/5b-ustalenia-oplat-za-usunbiecie-pojazdow-1.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20672/5b-ustalenia-oplat-za-usunbiecie-pojazdow-1.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20672/5b-ustalenia-oplat-za-usunbiecie-pojazdow-1.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20672/5b-ustalenia-oplat-za-usunbiecie-pojazdow-1.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20672/5b-ustalenia-oplat-za-usunbiecie-pojazdow-1.pdf
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214 XXXII/214/2021 

13 

październik 

2021 r. 

zmieniające uchwałę w sprawie określenia zadań  

i wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na ich realizację w 2021 r. dla 

Powiatu Namysłowskiego 

213 XXXI/213/2021 
4 sierpnia 

2021 r. 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu 

dochodów i wydatków 2021 roku.  

212 XXX/212/2021 
24 czerwca 

2021 r. 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do 

realizacji zadań budowy ronda w miejscowości 

Domaszowice, w ciągu drogi krajowej nr 42 oraz 

budowy chodnika w miejscowości Bukowa Śląska  

i Igłowice oraz wykonania przejść dla pieszych  

w miejscowości Kamienna i Namysłów w ciągu drogi 

nr 39, budowy sygnalizacji świetlnej w miejscowości 

Namysłów droga nr 39 jako zadania priorytetowego  

211 XXX/211/2021 
24 czerwca 

2021 r. 

w sprawie uznania petycji dotyczącej zaplanowania 

w budżecie powiatu namysłowskiego na 2022 rok 

środków finansowych na remont drogi powiatowej 

Nr 1145 O wraz z utwardzeniem poboczy za 

zasługującą na uwzględnienie 

210 XXX/210/2021 
24 czerwca 

2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań  

i wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczony na ich realizację w 2021 r. dla Powiatu 

Namysłowskiego 

209 XXX/209/2021 
24 czerwca 

2021 r. 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu 

dochodów 2021 roku  

208 XXX/208/2021 
24 czerwca 

2021 r. 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu 

dochodów i wydatków w 2021 roku 

207 XXX/207/2021 
24 czerwca 

2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/174/2020 Rady 

Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 

roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 

rok 

206 XXIX/206/2021 
26 maja 

2021 r. 

zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów 

i wydatków w 2021 roku. 

205 XXIX/205/2021 
26 maja 

2021 r. 

absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu za rok 2020.  

204 XXIX/204/2021 
26 maja 

2021 r. 

zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania 

budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.  

203 XXIX/203/2021 
26 maja 

2021 r. 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Namysłowskiemu wotum zaufania  

https://bip.namyslow.pl/download/20671/5a-pefron.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20671/5a-pefron.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20671/5a-pefron.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20671/5a-pefron.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/20671/5a-pefron.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19570/xxxi-213-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19570/xxxi-213-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19091/xxx-212-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19091/xxx-212-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19091/xxx-212-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19091/xxx-212-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19091/xxx-212-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19091/xxx-212-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19091/xxx-212-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19091/xxx-212-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19092/xxx-211-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19092/xxx-211-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19092/xxx-211-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19092/xxx-211-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19092/xxx-211-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19089/xxx-210-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19089/xxx-210-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19089/xxx-210-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19089/xxx-210-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19089/xxx-210-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19088/xxx-209-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19088/xxx-209-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19087/xxx-208-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19087/xxx-208-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19086/xxx-207-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19086/xxx-207-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19086/xxx-207-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/19086/xxx-207-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18882/uchwala-xxix-206-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18882/uchwala-xxix-206-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18881/uchwala-xxix-205-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18881/uchwala-xxix-205-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18880/uchwala-xxix-204-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18880/uchwala-xxix-204-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18889/uchwala-xxix-203-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18889/uchwala-xxix-203-2021.pdf
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202 XXVIII/202/2021 

22 

kwietnia 

2021 r. 

udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Miejscu  

201 XXVIII/201/2021 

22 

kwietnia 

2021 r. 

udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Wszystkich Świętych w Głuszynie  

200 XXVIII/200/2021 

22 

kwietnia 

2021 r. 

udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

św. Franciszka z Asyżu i  św. Piotra z Alkantry  

w Namysłowie  

199 XXVIII/199/2021 

22 

kwietnia 

2021 r. 

zmian budżetu w związku ze zmianą planu 

przychodów, dochodów i wydatków w 2021 roku  

198 XXVIII/198/2021 

22 

kwietnia 

2021 r. 

zmiany uchwały NR XXIII/173/2020 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021-

2029 

197 XXVI/197/2021 

07 

kwietnia 

2021 r. 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym  

w zakresie wykonania w 2021 roku remontu drogi 

ulicy Strzeleckiej w Domaszowicach.  

196 XXVI/196/2021 

07 

kwietnia 

2021 r. 

wyrażenia poparcia wniosku o nadanie tytułu 

Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego 

Panu prof. Franciszkowi Markowi, skierowanego do 

Sejmiku Województwa Opolskiego przez Okręgowy 

Zarząd Opolski Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej i Stowarzyszenie Klubu Rodło 

Opole.  

195 XXVI/195/2021 

07 

kwietnia 

2021 r. 

uchwalenia powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego.  

194 XXVI/194/2021 

07 

kwietnia 

2021 r. 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży  

193 XXVI/193/2021 

07 

kwietnia 

2021 r. 

określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację 

w 2021 r. dla Powiatu Namysłowskiego.  

192 XXVI/192/2021 

07 

kwietnia 

2021 r. 

przekazania środków finansowych Komendzie 

Powiatowej Policji w Namysłowie.  

191 XXVI/191/2021 

07 

kwietnia 

2021 r. 

organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek 

organizacyjnych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Namysłowski.  

https://bip.namyslow.pl/download/18590/xxviii-202-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18590/xxviii-202-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18589/xxviii-201-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18589/xxviii-201-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18588/xxviii-200-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18588/xxviii-200-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18588/xxviii-200-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18587/xxviii-199-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18587/xxviii-199-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18586/xxviii-198-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18586/xxviii-198-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18586/xxviii-198-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18586/xxviii-198-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18586/xxviii-198-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18482/uchwala-xxvi-197-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18482/uchwala-xxvi-197-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18482/uchwala-xxvi-197-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18481/uchwala-xxvi-196-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18481/uchwala-xxvi-196-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18481/uchwala-xxvi-196-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18481/uchwala-xxvi-196-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18481/uchwala-xxvi-196-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18481/uchwala-xxvi-196-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18481/uchwala-xxvi-196-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18484/uchwala-xxvi-195-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18484/uchwala-xxvi-195-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18484/uchwala-xxvi-195-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18479/uchwala-xxvi-194-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18479/uchwala-xxvi-194-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18479/uchwala-xxvi-194-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18483/uchwala-xxvi-193-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18483/uchwala-xxvi-193-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18483/uchwala-xxvi-193-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18483/uchwala-xxvi-193-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18477/uchwala-xxvi-192-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18477/uchwala-xxvi-192-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18476/uchwala-xxvi-191-2021-r.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18476/uchwala-xxvi-191-2021-r.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18476/uchwala-xxvi-191-2021-r.pdf
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190 XXVI/190/2021 

07 

kwietnia 

2021 r. 

zmian w budżecie w związku ze zmianą planu 

wydatków w 2021 roku.  

189 XXVI/189/2021 

07 

kwietnia 

2021 r. 

zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów 

i wydatków w 2021 roku  

188 XXIV/188/2021 
12 lutego 

2021 r. 

rozpatrzenie skargi na działanie Starosty 

Namysłowskiego 

187 XXIV/187/2021 
12 lutego 

2021 r. 

przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy 

zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2021-

2023”  

186 XXIV/186/2021 
12 lutego 

2021 r. 

zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia wysokości diet przysługujących radnym 

Powiatu Namysłowskiego  

185 XXIV/185/2021 
12 lutego 

2021 r. 

o wyrażenie zgody na dokonanie przez Powiat 

Namysłowski na rzecz Gminy Namysłów darowizny 

nieruchomości położonych w Kamiennej  

184 XXIV/184/2021 
12 lutego 

2021 r. 

zmian budżetu w związku ze zmianą planu 

przychodów, dochodów i wydatków w 2021 roku  

183 XXIV/183/2021 
12 lutego 

2021 r. 

zmiany uchwały Nr XXIII/174/2020 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok  

182 XXIV/182/2021 
12 lutego 

2021 r. 

zmiany uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2021 - 2029  

 

 

VI. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU PZREZ ZARZĄD I STAROSTĘ 

 

1. ORGANIZACJA STAROSTWA 

Starostwo Powiatowe w Namysłowie to jednostka organizacyjna powiatu, która 

realizuje zadania tego szczebla samorządu. Realizacja tych zadań odbywa się w utworzonych 

w tym celu komórkach organizacyjnych starostwa. W roku 2021 w jednostce tej zatrudnionych 

było 75 pracowników, tj. o 9 więcej jak w roku 2020 (wg. stanu na dzień 31 grudnia). Poziom 

zatrudnienia pracowników na stałych umowach o pracę w Starostwie pozostał na podobnym 

poziomie jak w roku ubiegłym, a obserwowany w tabeli wzrost etatowy powodowany jest 

przyjęciem do pracy osób za pośrednictwem PUP na stanowiska pomocy administracyjnych  

https://bip.namyslow.pl/download/18475/uchwala-xxvi-190-2021-r.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18475/uchwala-xxvi-190-2021-r.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18485/uchwala-xxvi-189-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18485/uchwala-xxvi-189-2021.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18162/xxiv-188-2021-w-sprskargi-na-staroste-namyslowskiego.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18162/xxiv-188-2021-w-sprskargi-na-staroste-namyslowskiego.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18161/xxiv-187-2021-w-spr-pieczy.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18161/xxiv-187-2021-w-spr-pieczy.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18161/xxiv-187-2021-w-spr-pieczy.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18160/xxiv-186-2021-zm-uchwaly-nr-xiii-117-2019-rpn-w-spr-wysokosci-diet.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18160/xxiv-186-2021-zm-uchwaly-nr-xiii-117-2019-rpn-w-spr-wysokosci-diet.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18160/xxiv-186-2021-zm-uchwaly-nr-xiii-117-2019-rpn-w-spr-wysokosci-diet.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18160/xxiv-186-2021-zm-uchwaly-nr-xiii-117-2019-rpn-w-spr-wysokosci-diet.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18159/xxiv-185-2021-wyrazenie-zgody-na-dok-przez-pn-na-rzecz-gm-darowizny.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18159/xxiv-185-2021-wyrazenie-zgody-na-dok-przez-pn-na-rzecz-gm-darowizny.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18159/xxiv-185-2021-wyrazenie-zgody-na-dok-przez-pn-na-rzecz-gm-darowizny.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18158/xxiv-184-2021-wspr-zmian-budzetu-w-zwiazku-ze-zmiana-planu-wyd.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18158/xxiv-184-2021-wspr-zmian-budzetu-w-zwiazku-ze-zmiana-planu-wyd.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18157/xxiv-183-2021-wspr-zmiany-nr-xxiii-174-2020-rpn.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18157/xxiv-183-2021-wspr-zmiany-nr-xxiii-174-2020-rpn.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18157/xxiv-183-2021-wspr-zmiany-nr-xxiii-174-2020-rpn.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18156/uchwala-nr-xxiv-182-2021-wpf.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18156/uchwala-nr-xxiv-182-2021-wpf.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18156/uchwala-nr-xxiv-182-2021-wpf.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/18156/uchwala-nr-xxiv-182-2021-wpf.pdf
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i sprzątaczki. Osoby takie objęte są subsydiowanymi formami zatrudnienia co powoduje, że nie 

obciążają one w istotny sposób kosztów płac w Starostwie. Przyjęcie osób bezrobotnych 

wiązało się m. in. z koniecznością uzupełnienia wakatów za pracowników przebywających na 

długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich. Poniższa tabela ilustruje 

zasoby kadrowe i stan ilościowy pracowników starostwa w roku 2020 i 2021. 
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1.  Kadra Kierownicza 4 4 

2.  Wydział Organizacyjny  9 7,5 

3.  Wydział Finansów 5 5 

4.  Stanowisko ds. kontroli 0 1 

5.  Wydział Architektury i Budownictwa 4 5 
 

6.  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa 

2 2 

7.  Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami 

12  
 

13 
(w tym 1 osoba 

zatrudniona na 

zastępstwo) 
8.  Wydział Komunikacji i Transportu 6 

 

7 

9.  Wydział Dróg 3,5 
 

3,5 

10.  Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia 

Powiatu 

3 

 

3 

11.  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 1 ¾  1 ¾  

12.  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw 

Obywatelskich 

2,5 

 

2,5 

13.  Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu 2 2 

14.  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 3 
 

3 

15.  Biuro Prawne 0 
(Firma zewnętrzna) 

0  
(Firma zewnętrzna) 

16.  Powiatowy Rzecznik Konsumentów  1 1 

17.  Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

¼ 

 

¼ 

 

18.  Personel sprzątający 2 2 

19.  Pracownik gospodarczy 0,5 0,5 

20.  Pomoc administracyjna oraz pracownik sprzątający 

(wynagrodzenie refundowane przez PUP) 

4,5 

 

13 

RAZEM: 66 75 
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W 2021 roku odbyło się 13 Sesji Rady Powiatu na których podjęto 68 uchwał. Z uwagi 

na panującą pandemię, organizowano także sesje w trybie zdalnym. Dla zapewnienia 

odpowiednich odległości pomiędzy Radnymi, posiedzenia Komisji Rady i Rady Powiatu 

odbywały się również w obiektach Gminy Namysłów Sali Narad UM. Zarząd Powiatu 

obradował na 34 posiedzeniach zorganizowanych na Sali Narad im. Michała Ilnickiego  

w budynku Starostwa. W całym 2021 roku Zarząd Powiatu podjął 121 uchwał. 

W tutejszym urzędzie w 2021 r. po przeprowadzonym postępowaniu rozpatrzone 

zostały trzy skargi, jedna z nich została uznana za zasadną, dwie skargi rozpatrzone przez Radę 

Powiatu Namysłowskiego zostały uznane za bezzasadne. 

Rada Powiatu rozpatrywała w 2021 roku 3 petycje wszystkie zostały uznane za 

zasługującą na uwzględnienie i dotyczyły remontu dróg powiatowych.  

W 2021 roku wdrożyliśmy nową stronę internetową naszego powiatu. Posiada ona 

nowy szablon graficzno-wizualny z nowymi schematami funkcjonalności. W stosunku do 

poprzedniej wersji poprawiono ogólną funkcjonalność, czytelność jak i opracowano zakładkę 

„Dla mieszkańca” aby ułatwić zainteresowanym odnalezienie odpowiednich treści. Stronę 

wyróżnia nowoczesny responsywny design i technicznie zabezpieczenia gwarantujące 

dostępność strony na wszystkich poziomach bezpieczeństwa. Standard WCAG w wersji 2.1 

pozwala redagować treści w sposób całkowicie czytelny oraz dostępny dla osób o ograniczonej 

sprawności. Strona jest całkowicie pokryta certyfikatem SSL. Koszt budowy i wdrożenia strony 

wyniósł 11.892,58 zł. 

W celu poprawy bezpieczeństwa sieciowego w 2021 roku zakupiona została nowa 

zapora sieciowa, która pozwala na zabezpieczenie, oraz szczegółową analizę filtrowanego 

ruchu sieciowego wejścia jak i wyjścia na świat. Zbiera ona informacje z sieci o potencjalnych 

zagrożeniach, eliminuje i blokuje takie zagrożenia, zapewnia ochronę antywirusową. 

Kolejną inwestycją w obszarze bezpieczeństwa informatycznego był zakup nowego 

serwera. Urządzanie to o łącznej pojemności dysków przekraczającej 20 TB pozwala na 

gromadzenie i ochronę wytwarzanych w starostwie dokumentów. Posiada też możliwość 

rozbudowy. 

W poprawę bezpieczeństwa cyfrowego starostwa zainwestowano w roku ubiegłym 

kwotę 30.327,42 zł. 
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Budynek Starostwa Powiatowego w Namysłowie (fot. Barbara Jarmuszewska) 

 

2. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY OBYWATELSKIE 

Działania podejmowane w obszarze zarządzania kryzysowego w naszym powiecie 

koordynowane były przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw 

Obywatelskich. Zgodnie z posiadanymi kompetencjami, pracownicy organizowali  

i wykonywali w 2021 roku zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku, w tym:    

a) zorganizowano 4 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnie  

z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego;  

b) sporządzono sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 

2021, które zostało przyjęte przez Radę Powiatu Namysłowskiego i opublikowane  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego; 

c) przyjmowano i wysłano do urzędów gmin powiatu namysłowskiego 

informacje/ostrzeżenia o oszustwach „na wnuczka”, „na policjanta”, „na 

funkcjonariusza CBŚ”, itp., celem ich upowszechnienia;  

d) przyjmowano i wysłano do urzędów gmin i jednostek podległych 

informacje/ostrzeżenia o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10 w celu 

ostrzeżenia oraz monitorowania stanu czystości powietrza;  

e) odbierano i przekazywano do urzędów gmin, służb i jednostek podległych 

ostrzeżenia/groźby wraz z rekomendacjami Centralnego Biura Śledczego Policji  

o próbie zastraszenia przez podłożenie ładunku wybuchowego w placówkach 

administracji rządowej, administracji samorządowej, placówkach oświatowych, a także 

placówkach handlowych; 
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f) sporządzono i wysłano do OUW informację dot. działań profilaktyczno-prewencyjnych 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży oraz 

ich rodzicom i opiekunom podczas ferii i wakacji na terenie powiatu namysłowskiego; 

g) w ramach profilaktyki bezpieczeństwa opracowano ulotki informacyjne, plakaty, itp.  

i przekazano je mieszkańcom Powiatu Namysłowskiego a także do urzędów gmin  

i placówek oświatowych w celu rozpropagowania na administrowanym terenie;  

    

Wybrane materiały informacyjne Wydziału ZK i SO  

h) zadbano o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnych na terenie 

Powiatu Namysłowskiego poprzez przekazanie odpowiednim służbom: 600 szt. 

odblasków dla KPP Namysłów, torby medycznej dla OSP Strzelce, 20 kamizelek 

odblaskowych dla Rady Seniorów, 2 szt. kombinezonów ochronnych dla OSP Ligota 

Książęca.  

 

Przekazanie Komendantowi Policji odblaskowych elementów 

( fot. Barbara Jarmuszewska ) 
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Z uwagi na trwająca przez cały rok 2021 pandemię, wydział realizował także szereg zadań  

w  zakresie przeciwdziałania COVID – 19, były to m.in. takie działania jak: 

a) cotygodniowo informowano Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego  

o planowanych imprezach masowych i zgromadzeniach odbywających się na terenie 

Powiatu Namysłowskiego;  

b) pracownicy Wydziału aktywnie uczestniczyli w wideokonferencjach organizowanych 

przez Wojewodę Opolskiego w tematyce dotyczącej sytuacji związanej z COVID – 19; 

c) w ramach profilaktyki umieszczono na stronach internetowych Urzędu ulotki 

informacyjne, plakaty, itp. dotyczące tematyki ochrony przed zakażeniem COVID – 19, 

przekazano je również do urzędów gmin i placówek oświatowych w celu 

rozpropagowania na administrowanym terenie; 

d) cotygodniowo raportowano o ilości odpadów medycznych z NCZ Sp. z o.o.; 

e) organizowano dystrybucję środków ochrony osobistej do podmiotów na terenie Powiatu 

Namysłowskiego było to m.in: 6700 szt. maseczek ochronnych, 55600 szt. rękawiczek 

jednorazowych, 3900 szt. fartuchów ochronnych, 560 szt. gogli ochronnych, 1080 litrów 

płynu do dezynfekcji przekazanych do POZ- ów z terenu Powiatu Namysłowskiego, 385 

litrów płynu do dezynfekcji przekazanych do DPS Kamienna, PCPR, Domu Dziecka, 

OPS-y z terenu Powiatu Namysłowskiego, Domy Seniora, przekazanie 375 szt. testów 

antygenowych dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 

W zakresie spraw wojskowych:  

a) na terenie Powiatu Namysłowskiego w dniach 28.08-20.09.2021r. zorganizowano 

kwalifikację wojskową; 

b) utrzymywano stały kontakt w Wojskową Komendą Uzupełnień w Brzegu; 

c) na bieżąco wnioskowano o reklamowanie osób od czynnej służby wojskowej.  

 

W zakresie spraw obywatelskich (cudzoziemcy, Karta Polaka, repatrianci, uchodźcy, 

mniejszości narodowe, kombatanci): 

a) utrzymywano bieżący kontakt z organizacjami kombatanckimi; 

b) aktywnie uczestniczono i współpracowano z samorządami gminnym w organizacji świąt  

i imprez dotyczących upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci 

ofiar wojny i okresu powojennego na terenie powiatu namysłowskiego;  
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c) sporządzono informację o realizacji przez powiat namysłowski w 2021 r. zadań 

dotyczących wykonywania działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich  

i ich koordynacji. 

 

Wydział zajmuję się także prowadzeniem Biura Rzeczy Znalezionych. W 2021r. do 

depozytu Biura Rzeczy Znalezionych przyjęto 11 pozycji, w tym m.in.: 4 rowery,  

2 telefony komórkowe, portfel z zawartością, tablet oraz laptop. 

 

W zakresie ochrony informacji niejawnych:  

a) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzał szkolenia z zakresu 

ochrony informacji niejawnych, będące warunkiem dopuszczenia do prac, z którymi 

może łączyć się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.  

b) przeprowadzono kontrole informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów  

o ochronie tych informacji za rok 2020. 

 

W zakresie zarządzania kryzysowego: 

a) zaktualizowano dokumentację planistyczną („Powiatowy Plan Zarządzania 

Kryzysowego”, „Plan ewakuacji/przyjęcia ludności II stopnia dla powiatu 

namysłowskiego”, „Powiatowy plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci 

tabletek jodowych”, ,,Procedura postępowania w przypadku wystąpienia ogniska 

choroby Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków – HPAI’’ na terenie Powiatu 

Namysłowskiego, Plan Ochrony Przeciwpowodziowej); 

b) uczestniczono w 10 wideokonferencjach organizowanych przez Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 

tematyka dotycząca planowania i prognozowania działań w wypadku wystąpienia 

zagrożeń miejscowych w roku 2021;  

c) w związku z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

sporządzono i przekazano do Wojewody Opolskiego wykaz aktualizacji danych na 

potrzeby zarządzania kryzysowego;   

d) pracownicy Wydziału uczestniczyli w organizowanych przez Wojewodę Opolskiego 

posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – przygotowywano 

obowiązujące informacje, realizowano przesyłane rekomendacje;  

e) podejmowano działania w związku z wystąpieniem na terenie Powiatu 

Namysłowskiego przypadków Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków HPAI; 
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f) podejmowano działania w związku z umieszczeniem gmin Powiatu Namysłowskiego  

w strefie zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń ASF; 

g) w roku 2021 wprowadzono na terenie całego kraju I stopień alarmowy ALFA – CRP; 

h) na bieżąco współpracowano z gminnymi centrami zarządzania kryzysowego i Centrum 

Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego; 

i) sporządzono i wysłano do OUW informację o stanie przygotowań do okresu zimowego 

2020/2021 w zakresie odśnieżania dróg oraz pomocy osobom niepełnosprawnym, 

samotnym, bezdomnym, itp.; 

j) sporządzono 240 raportów dobowych, które przesłano za pomocą Centralnej Aplikacji 

Raportującej do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego; 

k) co kwartał sporządzano i wysyłano do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Opolu informację o stratach spowodowanych przez klęski żywiołowe 

na terenie poszczególnych gmin (susza, podtopienia);  

l) przekazano do gmin, jednostek powiatowych i innych instytucji 84 ostrzeżeń 

meteorologicznych. Wysyłane były również komunikaty dotyczące sytuacji 

hydrologicznej (powodziowej) – 45 oraz codziennie – bieżące komunikaty pogodowe. 

 

W zakresie obrony cywilnej: 

a) opracowano i uzgodniono z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zarządzenia, wytyczne i plany działania Starosty 

jako szefa obrony cywilnej; 

b) 28 stycznia 2021 r. – udział w naradzie zorganizowanej przez WBiZK OUW 

poświęconej realizacji zadań obrony cywilnej w 2021r.; 

c) złożono propozycje i uwagi (WBiZK OUW) do projektu wytycznych w sprawie 

opracowania rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej; 

d) 9 lutego 2021 r. – zorganizowano naradę z pracownikami gmin zajmującymi się obroną 

cywilną poświęconą m.in. realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w 2021r. 

e) 22 kwietnia 2021 r. – udział w treningu decyzyjnym pk. „SWA-21” 

f) 20 maja 2021 r. – udział w ćwiczeniu „RENEGADE/SAREX-21 

g) 9 czerwca 2021 r. – zorganizowano naradę z pracownikami gmin zajmującymi się 

obroną cywilną dot. przygotowania do treningu decyzyjnego pk. „SUDETY – 21” oraz 

realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w 2021 roku; 

h) 8 lipca 2021r. – przeprowadzono przegląd konserwacyjny sprzętu łączności; 
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i) 29 grudnia 2021 r. – przeprowadzono inwentaryzację składników majątkowych – 

sprzętu będącego w użyczeniu; 

j) w 2021r. czterokrotnie przeprowadzono test syren alarmowych, każdorazowo wyniki  

z testu przesyłano do WBiZK OUW; 

k)  raz w tygodniu – w każdy piątek miesiąca sprawdzano łączność radiową z gminami 

oraz z WCZK Opole;  

l) prowadzono na bieżąco aktualizację bazy danych ARCUS 2005; 

m) opracowano Zarządzenie Starosty Namysłowskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningów decyzyjnych wybranych 

elementów systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) i systemu 

wykrywania i alarmowania (SWA); 

n) zaktualizowano „Plan Obrony Cywilnej Powiatu Namysłowskiego” i „Plan ewakuacji 

(przyjęcia) ludności III stopnia powiatu namysłowskiego na wypadek zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i wojny”. 

 

W zakresie spraw obronnych: 

a) dokonano aktualizacji obsady i danych teleadresowych punktów kontaktowych 

funkcjonujących w Starostwie, gminach, służbach, inspekcjach, strażach, itd.;  

b) aktualizowano bazę danych Punktu Kontaktowego Państwa – Gospodarza (HNS);  

c) opracowano „Program szkolenia obronnego na lata 2021-2023”, „Plan zasadniczych 

przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2021r.” i ”Plan 

szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie na 2021rok”; 

d) opracowano „Plan operacyjny funkcjonowania powiatu namysłowskiego na wypadek 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” wraz z załącznikami. 

e) zaktualizowano „Plan przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 

państwa na obszarze powiatu namysłowskiego”, „Plan Akcji Kurierskiej Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie”, „Dokumentację Stałego Dyżuru Starosty 

Namysłowskiego”. 

 

 

3. GEODEZJA, KARTOGRAFIA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

 

 W roku 2021 zakończono realizację projektu „E-usługi cyfrowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”, którego celem jest wspólne 
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działanie powiatów Województwa Opolskiego oraz Samorządu Województwa na rzecz 

rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów 

publicznych.  Projekt jest realizowany w ramach działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 

na lata 2014 – 2020. 

Całkowita wartość projektu dla Powiatu Namysłowskiego to 514.468,58 zł (wkład własny 

Powiatu to 119.513,93 zł). 

W ramach realizacji  projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych  

i kartograficznych województwa opolskiego” w roku 2021 zostały zawarte umowy na 

udostępnianie baz danych i obsługę interesantów tj. 13 umów dla użytkowników portalu 

i.Rzeczoznawca (obsługa rzeczoznawców majątkowych), 5 umów dla użytkowników portalu 

i.Projektant (obsługa projektantów składających wnioski o uzgodnienie projektów na naradach 

koordynacyjnych) i 29 umów dla użytkowników portalu i.KERG (obsługa jednostek 

wykonawstwa geodezyjnego). 

W trakcie bieżącej pracy realizowany jest proces informatyzacji i aktualizacji mapy 

zasadniczej dla całości obszaru Powiatu Namysłowskiego. Bazy danych w/w mapy 

udostępniane są zainteresowanym państwowym i powiatowym jednostkom organizacyjnym. 

Przykładem tego jest opracowanie elektronicznej mapy obszarów rejonizacji na potrzeby 

Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Usługa ta będzie wykorzystywana w geoportalu 

„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

(https://mapy.opolskie.pl). 

W roku 2021 przeprowadzono weryfikację danych ewidencyjnych dla 17 obrębów 

Gminy Namysłów.  Całkowita wartość zadania to 93.480,00 zł brutto. 

Przekwalifikowano 0,39 ha gruntów rolnych na grunty leśne. Usługa zrealizowana  

w ramach procedur z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wartość zrealizowanych prac to 1217,70 zł.   

Na bieżąco aktualizowano i nadzorowano funkcjonowanie informatycznego systemu 

dostępu do baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (GEOINFO 

i.KERG) dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego. Około 99 % prac geodezyjnych zgłoszono 

w roku 2021 drogą elektroniczną. 100 % zmodyfikowanych baz danych geodezyjnych, 

opracowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przekazywana jest w formacie 

informatycznym GEO-INFO. Od dnia 01 stycznia 2022 r. do Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

jednostki wykonawstwa geodezyjnego zobowiązane są do przekazywania operatów 
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technicznych wyłącznie w postaci elektronicznej. W grudniu 2021 r. odsetek przekazywanych 

operatów elektronicznych wynosił 77%.  

Aktualizowano i nadzorowano funkcjonowanie informatycznego systemu dostępu do 

baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (GEOINFO 7 i.Net, 

GEOINFO i.EGIB) dla gmin z obszaru Powiatu Namysłowskiego i jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. 

Nadzorowano funkcjonowanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 

ogólnodostępną usługę przeglądania danych przestrzennych Web Map Service (WMS), 

zawierającą informacje o jednostkach ewidencyjnych, obrębach, arkuszach ewidencyjnych, 

działkach, budynkach, klasoużytkach, osnowie poziomej i wysokościowej. Adres usługi WMS 

EGiB, BDSOG: http://185.179.59.205/cgi-bin/namyslow? 

W 2021 roku zostały udostępnione w postaci elektronicznej za pomocą usług 

sieciowych przeglądania WMS informacje zawarte w bazie BDOT500 i powiatowej bazie 

GESUT zgodnie z  § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia  

23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1385) oraz   § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  

i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1374): 

- usługa WMS BDOT500 (publikuje warstwy: budynki i obiekty towarzyszące, 

budowle, ogrodzenia, komunikacja, zagospodarowanie terenu, sport i rekreacja, wody, rzeźba 

terenu), adres usługi: https://iegib.namyslow.pl/cgi-bin/namyslow-bdot 

 - usługa WMS GESUT (publikuje dane z podziałem na warstwy: sieć wodociągowa, sieć 

kanalizacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć ciepłownicza, sieć 

telekomunikacyjna, sieć specjalna, sieć niezidentyfikowana), adres usługi: 

https://iegib.namyslow.pl/cgi-bin/namyslow-gesut 

Całkowita wartość tego zadania to 6.642,00 zł brutto. 

 

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Głównym Geodetą Kraju utrzymano usługę 

WFS (Web Feature Service) w zakresie udostępniania danych ewidencyjnych dotyczących 

działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz danych dotyczących 

budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków 

Trwałych.   

Usługa WFS: https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/1606 

http://185.179.59.205/cgi-bin/namyslow
https://iegib.namyslow.pl/cgi-bin/namyslow-bdot
https://iegib.namyslow.pl/cgi-bin/namyslow-gesut
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W sposób systematyczny dane ewidencji gruntów i budynków, państwowego rejestru 

granic oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu przekazywane są do Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

 

Bazy danych ewidencji gruntów i budynków przekazano do Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w celu określenia wysokości i przyznania dopłat 

bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 

Bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz dane zgromadzone w Rejestrze Cen  

i Wartości Nieruchomości przekazano za pomocą aplikacji internetowej TransGus do 

Głównego Urzędu Statystycznego w celu realizacji programu badań statystycznych statystyki 

publicznej za rok 2020. 

Tabela zamieszczona poniżej ilustruje ilościowe i wartościowe porównanie wykonanych 

usług przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w roku 2021 

w stosunku do roku 2020. 

Z analizy zamieszczanych danych wynika, że w stosunku do roku ubiegłego w 2021 

roku nastąpił znaczący wzrost ilości wykonanych przez wydział geodezji prac zarówno pod 

względem ilościowym – o przeszło 33%, jak i wartościowym – ponad 188 tys. zł, co stanowi 

wzrost o 46% do roku ubiegłego. Dane te jednoznacznie wskazują na wzrost inwestycji  

i poprawę koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami w naszym powiecie w stosunku do 

roku poprzedniego.    

 

Lp. 

 

Asortyment Prac 

2021 r. 2020 r. Zmiana (%) 

Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość (zł) Ilość Wartość 

1. Zgłoszone prace 

geodezyjne 

1611 187.888,27 1154 131.220,10 +39,60  +43,19 

2. Udostępnianie danych 

PZGiK  

1682 121.389,53 1166 56.284,10 +44,25      +11,44 

3. Narady koordynacyjne    112   20.285,00   89 14.618,10 +25,84      +38,77 

4. Dane ewidencyjne   2478  268.087,00 2004 206.965,40 +23,65      +29,53 

Ogółem 5883 597.449,80 4413 409.187,70 +33,31  +46,01 

 

 Duża ilość usług nie wymienionych w tabeli odzwierciedla widoczne ożywienie koniunktury 

w 2021 roku. Te „pozostałe” usługi to: 

a) zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków – 125 
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b) wypisy z ewidencji gruntów – 2478 

c)  sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami – 294 

d) wydane decyzje administracyjne – 10 

e) przygotowane uchwały i zarządzenia – 3 

f) wprowadzone zmiany w operacie ewidencyjnym – 4987 

g) wprowadzone zmiany w rejestrze cen i wartości nieruchomości – 878 

h) opracowane wyciągi z wykazów zmian danych ewidencyjnych – 21 

i) prace z zakresu nadzoru nad ewidencją gruntów i budynków- 619 

j) prace z zakresu nadzoru nad pracami geodezyjnymi – 84 

k) zmiany w bazie danych mapy numerycznej – 1830 

l) sprawy z zakresu ochrony znaków geodezyjnych –2 

m) sprawy z zakresu obsługi zasobu geodezyjnego - 64 

 

 Razem: 11395 

 

W roku 2021 pozyskano także znaczące dotacje celowe na zadania z zakresu 

administracji rządowej (geodezja i gospodarka nieruchomościami). Wartość pozyskanych 

dotacji w latach 2020-2021 ilustruje poniższa tabela: 

 

Dział Rozdział Opis     2021 r. 

(w zł) 

2020 r. 

(w zł) 

Zmiana  

(w %) 

010 01005 Rolnictwo (usługi geodezyjne)    5.000  5.000 0,00 

700 70005 Gospodarka 

Nieruchomościami  

(Skarb Państwa) 

 15.000 15.000 0,00 

710 71012 Prace geodezyjne  

(mapy numeryczne i inne) 

 87.000 80.000           +8,75 

Ogółem 107.000 100.000           +7,00 
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4. PROMOCJA POWIATU 

Dla zobrazowania działań szczebla powiatowego naszego samorządu, podejmujemy 

różnego rodzaju działania promocyjne. Staramy się pokazać obszary aktywności naszego 

samorządu i integrować naszą lokalną społeczność wokół wspólnych przedsięwzięć. 

W tym celu docieramy do naszych mieszkańców za pomocą różnego rodzaju mediów, gdzie 

informujemy o działaniach samorządu i zachęcamy do współdecydowania o kierunkach 

rozwoju naszej lokalnej społeczności. Promocja Powiatu Namysłowskiego buduje więzi 

społeczne i pozwala utożsamiać się naszym mieszkańcom ze swoją małą ojczyzną. 

 

PORTALE INTERNETOWE 

 

Powiat Namysłowski prowadzi aktywną działalność promocyjną i informacyjną. Jesteśmy 

obecni na stronach internetowych:  

• www.namyslow.pl,  

 

 

• www.vist.namyslow.pl oraz na Facebooku  

 

 

• https://www.facebook.com/powiat.namyslowski,  

 

http://www.namyslow.pl/
http://www.vist.namyslow.pl/
https://www.facebook.com/powiat.namyslowski
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• https://www.facebook.com/starostanamyslowski 

 

Wszystkie z przytoczonych mediów internetowych są aktualizowane na bieżąco, 

systematycznie i z pełną dokładnością. Łącznie według statystyk obserwuje nasze profile 

facebookowe blisko 9 tys. mieszkańców, a nasze posty dotarły do 110 tys. osób z całej Polski.  

INFORMATOR SAMORZĄDOWY „NASZ POWIAT NAMYSŁOWSKI” 

 

Wydajemy adresowany do mieszkańców całego powiatu powiatowy informator 

samorządowy „Nasz Powiat Namysłowski” w wersji drukowanej. W roku 2021 wydano  

7 numerów tego pisma. Nakład to 14 500 egzemplarzy. 

Na łamach naszego informatora publikujemy wiele informacji dotyczących funkcjonowania 

naszego starostwa i powiatu, przekazujemy na bieżąco informacje dotyczące planowanych lub 

też realizowanych inwestycji, przekazujemy relację z wydarzeń, w których biorą udział 

przedstawiciele Zarządu Powiatu, poświęcamy także znaczną część na tematykę historyczną  

i edukacyjno-popularyzacyjną. Przekazujemy także mieszkańcom szereg informacji 

pomocnych przy załatwianiu spraw w naszym urzędzie.    

 

 

https://www.facebook.com/starostanamyslowski
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PROMOCJA W MEDIACH 

Powiat Namysłowski ma także silną reprezentację w mediach lokalnych oraz 

ogólnopolskich za sprawą wystąpień Starosty, Wicestarosty i innych przedstawicieli naszego 

samorządu w audycjach i wywiadach realizowanych przez media wojewódzkie, takie jak 

magazyn NTO, Radio Opole i TVP Opole, TVP 3 Opole. Z tego też powodu stworzyliśmy na 

naszej stronie internetowej www.namyslo.pl specjalną zakładkę „MEDIA O NAS”, w której 

wszyscy zainteresowani mogą na bieżąco śledzić naszą działalność medialną. 

 

 

http://www.namyslo.pl/
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DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU I ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA  

 

Rajd Rowerowy „Dla Niepodległej” 

Przedstawiciele powiatu biorą udział w wielu imprezach sportowych. Powiat organizuje 

także wydarzenia dla lokalnej społeczności – Rajd Rowerowy „Dla Niepodległej”  

i współorganizuje szereg konkursów i zawodów sportowych. Jesteśmy sponsorem 

największych namysłowskich klubów sportowych, które na podstawie zawartej umowy 

zapewniają reklamę Powiatu na zawodach rangi krajowej i zagranicznej. 
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„Rowerem po zdrowie” 

 

Wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim, Ministerstwem Kultury Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu, Opolskim Związkiem Kolarskim oraz grupą Fiołka-Trans Cycling Team 

zorganizowaliśmy rajd rowerowy dla miłośników kolarskich zmagań w każdym wieku. Na 

wspaniałą rowerową przygodę, podczas której można było poznać ciekawych ludzi z pasją oraz 

dowiedzieć się więcej odnośnie zdrowego trybu życia zapraszaliśmy mieszkańców  

w październiku 2021 roku. 

 

„Strażnik Powietrza” 

Pod koniec roku zapraszaliśmy naszych mieszkańców wspólnie w firmą Movello do 

„dreptania” w ramach akcji STRAŻNIK POWIETRZA, w której byliśmy partnerem. Dzięki 

naszej akcji czujniki czystości powietrza pojawią się w trzech nowych lokalizacjach na terenie 

naszego powiatu. Jednym w miejsc jest sala sportowa przy I LO w Namysłowie, drugim takim 

miejscem jest miejscowość Rychnów, a trzecia lokalizacja nie jest jeszcze wyłoniona, gdyż 

akcja jest w toku.  
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Kluby sportowe 

 

Jako powiat jesteśmy sponsorem największych namysłowskich klubów sportowych, 

które na podstawie zawartej umowy zapewniają reklamę Powiatu na zawodach rangi krajowej  

i zagranicznej.   

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI POSTAW PATRIOTYCZNYCH WŚRÓD 

SPOŁECZEŃSTWA 

Powiat współdziała z organizacjami kombatanckimi oraz organizacjami mającymi na 

celu popularyzację postaw patriotycznych wśród mieszkańców. Przedstawiciele naszego 

powiatu regularnie biorą udział w wydarzeniach promujących myśli i postawy patriotyczne. 

Współdziałamy m.in. z Okręgiem Opolskim Związku Piłsudczyków RP w Namysłowie oraz  

z namysłowskim Stowarzyszeniem Pamięci Armii Krajowej.  
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PROMOCJA REGIONU 

Od dwóch lat wydawany jest kalendarz powiatowy, w którym prezentujemy zabytki 

powiatu namysłowskiego, a także pokazujemy faunę i florę naszego regionu.  

 

 

 

 

 

PROMOWANIE ODPOWIEDNICH POSTAW SPOŁECZNYCH OPARTYCH NA 

POSZANOWANIU DLA LUDZKIEGO ZDROWIA I ŻYCIA POPRZE WSPIERANIE 

ZBIÓREK CHARYTATYWNYCH/POMOCOWYCH 

 

Powiat aktywnie angażuje się od lat w liczne zbiórki mające na celu niesienie pomocy 

osobom potrzebującym. Do najważniejszych akcji należą: 

 

• wspieranie zbiórek honorowego krwiodawstwa w naszym powiecie 
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• uczestnictwo w akcji „Pomagam, bo mogę” mającej na celu zbiórkę 

najpotrzebniejszych materiałów dla opolskiego hospicjum 

 

• współpraca z fundacją „Tęczowy Kocyk”, która zajmuje się szyciem i dzierganiem 

rożków, czapeczek, szatek oraz kołysek dla dzieci z poronień, przedwcześnie 

urodzonych, z wadami letalnymi i hiperwcześniaków. Fundacja działa na terenie 

całej Polski, na ponad 300 oddziałach szpitalnych i wielu punktach dodatkowych. 

Swoim patronatem obejmuje zarówno szpitale, hospicja itp.  

 
Aktywistki fundacji w Starostwie ( fot. Barbara Jarmuszewska) 
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ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH 

 

Przedstawiciele Powiatu biorą czynny udział w pracach Związku Powiatów Polskich, 

konferencjach, zespołach roboczych i grupach doradczych na szczeblu województwa i kraju. 

Według najnowszego Rankingu Związku Powiatów Polskich za rok 2021 nasz powiat zajmuje 

18. miejsce w kraju w kategorii powiatów mających do 60 tys. mieszkańców. W Polsce jest 

takich powiatów 116. Ranking ten powstaje na podstawie oceny kryteriów w dziesięciu grupach 

tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające 

jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój 

społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów 

zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i 

pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań 

ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania 

promocyjne. 

To niemałe osiągnięcie dla tak niewielkiej Jednostki Samorządu Terytorialnego jaką jest Powiat 

Namysłowski. Na uwagę zasługuje fakt, że od 2012 roku Powiat Namysłowski powrócił do 

pierwszej 30-ce w/w rankingu.  W  rankingu za rok 2021 wyprzedziły nas tylko dwa mniejsze 

od naszego powiaty - sępoleński i łobeski. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/powiat.namyslowski?__cft__%5b0%5d=AZW7zubLst_B9BYjb5bbauIOWLDoE1PdOHFUFbJ0l3CYaJX6iWEFe2Fb1KMBbcqJv3ORCqvF-vgt1yPGrmw5lFQBcWabzW_3X3mDjGR-LAzK2VkV8WdiWmHMpCKQl6ibrdCU5O9ckjB5UYlFM2l3aOHhtK9eLRiiIs8cZMUo8Jangw&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/powiat.namyslowski?__cft__%5b0%5d=AZW7zubLst_B9BYjb5bbauIOWLDoE1PdOHFUFbJ0l3CYaJX6iWEFe2Fb1KMBbcqJv3ORCqvF-vgt1yPGrmw5lFQBcWabzW_3X3mDjGR-LAzK2VkV8WdiWmHMpCKQl6ibrdCU5O9ckjB5UYlFM2l3aOHhtK9eLRiiIs8cZMUo8Jangw&__tn__=-%5dK-y-R
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SYMBOL POLSKIEJ SAMORZĄDNOŚCI 2021  

 

W dniu 18 listopada Powiat Namysłowski otrzymał 

wyróżnienie – „Symbol Polskiej Samorządności 2021”! 

Kapituła przyznająca nam tytuł to grono złożone  

z przedstawicieli świata nauki, polityki, coachingu oraz 

redaktorów, którzy są specjalistami i ekspertami w swoich 

dziedzinach. Ich ogromna świadomość rynku oraz 

doświadczenie biznesowe i medialne sprawiają, że Symbol 

plasuje się wśród najbardziej prestiżowych nagród w Polsce. 

Program Symbol służy budowie dobrego i solidnego 

wizerunku. W ciągu dziesięciu lat jego laureatami zostało ok. 500 instytucji. Odznaczeniem 

nagradzane są te firmy, instytucje i podmioty, które stanowią niedościgniony wzór dla swojej 

branży oraz stanowią oczywisty fundament, na którym opiera się gospodarka kraju. 

 

 

5. KOMUNIKACJA I TRANSPORT 

 

Powiat Namysłowski realizuje dla mieszkańców usługi z zakresu rejestracji pojazdów, 

prawa jazdy, transportu drogowego i organizacji ruchu oraz nadzoru nad stacjami kontroli 

pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców. 

W 2021 roku zrealizowano 58 003 zadań dotyczących powyższego zakresu. (w roku 

2020 takich czynności było 57 099)  

Na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów wykonano łącznie 53 008 

czynności, w tym m.in.: 

− przyjęcie informacji o zbyciu i nabyciu pojazdu – 3 397, 

− decyzje o czasowej rejestracji pojazdów – 5 581, 

− decyzje o stałej rejestracji pojazdów – 5 437, 

− wydano 5 546 sztuk dowodów rejestracyjnych wraz z wtórnikami, 

− wydano 1 315 kart pojazdu, 

− wyrejestrowano pojazdów – 1 902. 
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Wykres poniżej ilustruje ilość wybranych czynności związane z rejestracją pojazdów 

 w roku 2021, 2020 i 2019 

Analiza danych z trzech ostatnich lat wskazuje na niewielki, ale stały spadek ilości 

rejestrowanych w Powiecie Namysłowskim pojazdów. Możliwe, że jest to 

spowodowane kryzysem w branży motoryzacyjnej i spadkiem podaży nowych aut. 

 

Na stanowiskach związanych z prawem jazdy wykonano łącznie 3 895 zadań (w roku 

2020 było ich 3 789) w tym m. in.: 

− wydano PKK – 686, 

− wydano praw jazdy – 1 211, 

− dokonano wpisów w prawie jazdy –1 128, 

− wydano 496 decyzji administracyjnych dotyczących uprawnień do kierowania 

pojazdami, 

− wymieniono 12 praw jazdy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

− wydano 66 praw jazdy – wtórników, 

− wydano 250 nowych praw jazdy związanych ze zmianą stanu faktycznego, 

− wszczęto 210 spraw związanych z nałożeniem kar administracyjnych. 
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Wykres ilustruje ilość wybranych czynności z zakresu związanego z prawem jazdy 

w roku 2021, 2020 i 2019 

 

Z przedstawionych na wykresie danych wynika, że w roku 2021 nastąpiło wyraźne 

„odbicie” w branży szkoleniowej kierowców, potwierdza to wykonana ilość procedur 

związanych z wydawaniem dokumentów i uprawnień dla kierowców w naszym 

powiecie. W 2020 roku, czyli w pierwszym roku wystąpienia pandemii zaobserwowano 

wyraźny zastój w tym sektorze działalności. Sytuacja ta była wynikiem restrykcji  

i obostrzeń covidowych oraz ludzkiego strachu przed zakażeniem. To te czynniki 

znacząco wyhamowały zainteresowanie zdobyciem prawa jazdy. W 2021 roku 

znaczący wzrost procedur pokazuje, że nastąpiła zauważalna kompensata w tym 

sektorze usług na terenie naszego powiatu. 

 

Na stanowisku związanym z transportem przeprowadzono postępowania skutkujące 

wydaniem 42 zezwoleń, licencji, zaświadczeń oraz wypisów dot. transportu drogowego. 

 Dokonano 133 (w roku 2020 – 56) zatwierdzeń i opinii czasowych bądź stałych zmian 

organizacji ruchu. Zwołano 8 posiedzeń Zespołu ds. Zrządzania Ruchem przy Staroście 

Namysłowskim i wydano 9 (w roku 2020 – 6) zezwoleń i uzgodnień na organizację rajdów, 

biegów, przejazdów, pielgrzymek itp. Wydano 34 zezwolenia na przejazd pojazdów 

nienormatywnych kat. I i II. Prowadzono 25 postępowań dotyczących usunięcia pojazdu  

z drogi w tym 6 postępowań dot. przepadku pojazdu na rzecz powiatu.  
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Na stanowisku ds. Stacji Kontroli Pojazdów i Ośrodków Szkolenia Kierowców 

wykonano: 

− 1 skreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, 

− 3 skreślenia z ewidencji instruktorów, 

− 3 kompleksowe kontrole w ośrodkach szkolenia kierowców,  

− 4 kontrole Stacji Kontroli Pojazdów, 

− wpisano 1 nowego instruktora do rejestru instruktorów nauki jazdy. 

 

Znaczącym ułatwieniem dla interesantów było wprowadzenie w roku 2021 płatności 

elektronicznych. Stanowiska obsługi wydziału wyposażone zostały w terminale płatnicze. 

 

W ramach działalności z zakresu komunikacji i transportu powiat wypracował w 2021 roku 

dochód w wysokości 984 598,17 zł (w roku 2020 było to 985.844,33 zł 

 

 

6. EDUKACJA, KULTURA I SPORT 

 

Podstawowym źródłem finansowania zadań oświatowych w samorządzie jest 

subwencja oświatowa. Wysokość subwencji jest zależna przede wszystkim od ilości uczniów 

oraz typów szkół i zawodów w jakich zdobywają wykształcenie. Istotną wagą subwencyjną, 

która wpływa na wielkość kwoty subwencji na ucznia jest także waga wynikająca  

z niepełnosprawności ucznia. Podstawowa kwota subwencji na 1 ucznia naszego powiatu 

wyniosła w 2021 roku 6.372,71 zł. 

Poniżej zestawiono wysokość subwencji oświatowej w podziale na szkoły i placówki 

publiczne i niepubliczne finansowane przez Powiat Namysłowski w 2021 roku.  
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Jak widać na zamieszczonym wyżej schemacie niecała ¼ kwoty subwencji, to środki 

przeznaczone na dotowanie szkół i placówek niepublicznych, prowadzących działalność  

w naszym powiecie (pogrubiona czcionka). 

Największe wartościowo kwoty subwencji przypadają na duże szkoły zawodowe: 

Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Rolniczych i Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego, szkoły te składają się na połowę przyznanej nam kwoty subwencji. To zasługa 

dużej ilości uczniów i wyższych kwot przeznaczanych przez MEN na kształcenie zawodowe.  

 

 

 

 

 

LO; 2485662,32

ZSM; 5345236,96

ZSR; 5164965,77

RCKU; 876311,19

ZSS; 3105471,98

LO Amicus;         
42 824,60

LO, Polic. Niep.; 
109738,05

MOW Namysłów; 
2453492,89

MOW Namysłów 
Szkoła;

582949,91 

MOW Zawiść; 
1083360,50

MOW Zawiść szkoła; 
267653,77

PPP; 1 129 294.98

Wysokość  subwencji oświatowej wyliczona dla placówek (zł) (razem 22 646 962,92 zł)

LO ZSM ZSR RCKU

ZSS LO Amicus LO, Polic. Niep. MOW Namysłów

MOW Namysłów Szkoła MOW Zawiść MOW Zawiść szkoła PPP



57 
 

Ile powiat musiał dołożyć w 2021 roku do otrzymanej kwoty subwencji? 

 

Udział środków powiatu w finansowaniu zadań oświatowych wyniósł 2 431 731,86 zł. 

Przy zmniejszeniu wydatków o dochody jednostek różnica ta wyniosła 2 294 883,34 zł.  

Powiat Namysłowski był zmuszony dołożyć do otrzymanej subwencji ok 9,7% środków 

z własnego budżetu. W roku ubiegłym było to ok. 4,5% co pokazuje wyraźnie, że deficyt 

finansów przeznaczanych na oświatę powodowany zbyt małą kwotą subwencji w stosunku do 

realnych kosztów realizacji zadań oświatowych ponoszonych przez nasz powiat staje się coraz 

bardziej wyraźny!   

Wykres poniżej ilustruje różnice w otrzymanej subwencji i wykonaniu budżetu 

poszczególnych placówek.  

 

 

*Wykonanie nie obejmuje wydatków powiatu związanych z realizacją projektów UE prowadzonych w szkołach. 

Wykonanie 
budżetu na 

oświatę                                  
25 078 

694,78 zł        

Subwencja

oświatowa

22 646 
962,92 zł

0
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2000000
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4000000

5000000

6000000

LO ZSM ZSR RCKU ZSS PPP Niepublic
zne

razem

subwencja 2485662 5345237 5146966 876311 3105472 1129295 4540019

wykonanie 3327676 5650524 5743146 1072251 3472316 1293538 4519243

Relacja subwencji do wydatków w 2021 r.* 

subwencja wykonanie



58 
 

Jak widać wszystkie szkoły prowadzone przez powiat generowały większe wydatki niż 

wynikałoby to z wyliczonej na konkretną placówkę kwoty subwencji. Największe dysproporcje 

pomiędzy wielkością subwencji, a faktycznymi kosztami generowanymi przez placówki 

występują w I LO. 

Jedynie subwencja otrzymana na placówki niepubliczne w roku 2021 była większa niż 

kwota przekazanych tym podmiotom dotacji. Zaznaczyć należy, że przedstawione dane mają 

charakter poglądowy i pokazują wpływ każdej ze szkół na sumaryczną wartość subwencji 

wyliczonej dla powiatu. Subwencja oświatowa jest adresowana dla powiatu, nie jest 

dedykowana każdej ze szkół osobno. Stanowi ona jedną kwotę, którą powiat dzieli według 

realnego zapotrzebowania placówek. 

Zasadniczy wpływ na wielkość subwencji oświatowej ma rekrutacja uczniów. 

Wrześniowy nabór do szkół rzutuje na ilość oddziałów i godzin dydaktycznych, a w efekcie na 

ilość miejsc pracy dla nauczycieli. Poniższy wykres obrazuje statystykę przyjęć uczniów do 

klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat w latach 2014 – 2021. 
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Nabór do naszych największych szkół w roku 2021 przedstawiał się następująco: 

Zespół Szkół Mechanicznych Zespół Szkół Rolniczych I Liceum Ogólnokształcące 

171 126 89 

 

Według stanu na dzień 30 września 2021 do wszystkich szkół i placówek 

prowadzonych i dotowanych przez Powiat Namysłowski uczęszczało 1 939 uczniów. 

 

W Szkołach prowadzonych przez Powiat Namysłowski pracuje w przeliczeniu na etaty 

171,28 nauczycieli (w roku 2020 etatów było 168,92). Dominuje wysokokwalifikowana kadra 

pedagogów dyplomowanych, stanowi ona blisko 79% wszystkich etatów.   

Liczba nauczycieli 

Ogółem Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

171,28 0,04 11,87 23,65 135,72 

 

W wypadku szkół ponadpodstawowych uczeń samodzielnie wybiera szkołę nie 

decyduje tu miejsce zamieszkania czy obwód szkolny. Bardzo ważna przy wyborze szkoły jest 

zatem atrakcyjna oferta kierunków kształcenia. 

W tabeli poniżej przedstawiono ofertę edukacyjną przygotowaną dla uczniów klas 

pierwszych w roku 2021 oraz informację o liczbie uczniów w utworzonych klasach: 

Zespół Szkół Mechanicznych Liczba uczniów w oddziale 

Technik ekonomista/Technik logistyk 34 

Technik elektronik 29 

Technik mechanik 27 

Wielozawodowa 26 

Wielozawodowa 29 

Wielozawodowa 26 

Zespół Szkół Rolniczych Liczba uczniów w oddziale 

Technik informatyk 32 
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I Liceum Ogólnokształcące Liczba uczniów w oddziale 

1a/ humanistyczno-prawny 32 

1b/ matematyczno-fizyczny 31 

1c/przyrodniczo-medyczny 26 

 

Powiat Namysłowski jest także organem prowadzącym dla Zespół Szkół Specjalnych 

w Namysłowie. Placówka ta nie prowadzi jednak otwartego naboru. Uczniowie przyjmowani 

są do szkoły na wniosek rodziców. W 2021 roku uczęszczało do tej szkoły 70 uczniów. 

Placówką prowadzącą kształcenie dla dorosłych jest Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Namysłowie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w szkołach 

policealnych, liceum i szkole podstawowej dla dorosłych kształciło się w 2021 roku 211 osób.  

 

Wyniki egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie. 

 

 
Liczba absolwentów: 75 

Przystąpiło do matury: 75    

Uzyskało świadectwo maturalne: 71 

  

Technik reklamy 32 

Technik agrobiznesu/Technik architektury 

krajobrazu 
31 

Technik żywienia i usług gastronomicznych 31 

- 

 Szkoła Województwo opolskie 

Liczba zdających 
Zdało 

maturę 
% 

Średni 

wynik 

procent

owy 

% 
Średni wynik 

procentowy 
PP PR 
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- przedmioty zdawane jako dodatkowe  

 

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie. 

 
  Liczba absolwentów: 71 

  Przystąpiło do matury: 63 

  Uzyskało świadectwo maturalne: 35 

 

j. polski 75  74 99 59 93 55 

j. angielski 75  75 100 85 93 77 

j. niemiecki -  - - - 89 66 

matematyka 75  71 95 67 75 54 

 

j. polski 
 19   37  43 

 

j. angielski 
 61   68  64 

 

j. niemiecki 

 

 1   30  64 

matematyka  35   36  27 

biologia 

 
 22   30  32 

 

chemia 
 11   24  28 

 

fizyka 
 18   30  28 

geografia  14   30  32 

 

historia 
 5   42  32 

wiedza 

 o społeczeństwie 
 -   -  - 

Przedmiot 

 szkoła Województwo opolskie 

Liczba 

zdających Zdało 

maturę 
% 

Średni 

wynik 

procentowy 

% 
Średni wynik 

procentowy 
PP PR 
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- przedmioty zdawane jako dodatkowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. polski 63 0 57 90 49 92 50 

j. angielski 61 22 55 90 56 92 70 

j. niemiecki 2 0 1 50 57 89 66 

matematyka 63 4 36 57 35 68 44 
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 1     13 
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Informacja na temat egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2020/2021 

Nazwa i symbol kwalifikacji 

lub zawodu 

Zdawalność Etap pisemny Etap praktyczny 
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A.32 Organizacja i 

monitorowanie przepływu 

zasobów i informacji w 

jednostkach organizacyjnych 

1 1 100 0 0 0 1 1 100 90 

AU.20 Prowadzenie sprzedaży 6 5 83 6 5 83 6 5 83 88 

AU.22 Obsługa magazynów/egz. 

poprawkowy 
2 1 50 1 0 0 2 1 50 79 

AU.32 Organizacja transportu 27 25 92,6 27 27 100 27 25 92,6 89 

AU.35 Planowanie i prowadzenie 

działalności w organizacji/egz. 

poprawkowy 

4 0 0 2 1 50 2 0 0 70 

AU. 36 Prowadzenie 

rachunkowości 
14 11 78,6 14 13 92,8 14 11 78,6 84 

EE.03 Montaż oraz instalowanie 

układów i urządzeń 

elektronicznych/egz. 

poprawkowy 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 69 

EE.22 Eksploatacja urządzeń 

elektronicznych 
8 5 62,5 8 5 62,5 8 5 62,5 63 

EKA.04 Prowadzenie 

dokumentacji w jednostce 

organizacyjnej 

31 21 67,8 31 29 93,5 31 21 67,8 87 

MG.18 Diagnozowanie i naprawa 

podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych 

18 14 77,8 18 14 77,8 18 18 100 89 

MG.20 Wykonywanie i naprawa 

elementów maszyn, urządzeń  

i narzędzi 

13 10 76,9 12 9 75 11 11 100 86 

MG.44 Organizacja  

i nadzorowanie procesów 

produkcji maszyn i urządzeń 

18 8 44,4 18 9 50 17 10 58,8 47 

SPL.01 Obsługa magazynów 21 21 100 21 21 100 21 21 100 96 

TG.07 Sporządzanie potraw  

i napojów 
4 1 25 4 1 25 4 4 100 83 
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ZDAWALNOŚĆ  

egzaminów zawodowych w roku 

szkolnym  

2020/2021 

73,2 82,2 82  

 

 

 

Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie. 

 

 
 Liczba absolwentów:      107 

 Przystąpiło do matury:     102 

 Uzyskało świadectwo maturalne: 52 

 

Przedmiot 

Nazwa szkoły 
Województwo 

opolskie 

Liczba zdających 

Zdało 

maturę 
% 

Średni 

wynik 

procento

wy 

% 

Średni 

wynik 

procentowy 
PP PR 

j. polski 102 7 90 88.2 45.7 92 51 

j. angielski 90 34 84 93.3 60.8 92 70 

j. niemiecki 12 0 7 58.3 30.7 89 64 

matematyka 102 10 53 52 33.4 69 46 

 

j. polski 
 7      

 

j. angielski 
 34      

 

matematyka 
 10      
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                          -     - przedmioty zdawane jako dodatkowe 

 

Informacja na temat egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2020/2021 

Nazwa i symbol 

kwalifikacji lub 

zawodu 

Zdawalność Etap pisemny Etap praktyczny 
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Organizacja  

i prowadzenie 

przedsiębiorstwa  

w agrobiznesie RL.07 

10 9 90 10 9 90 10 10 100 90 

Prowadzenie produkcji 

rolniczej RL.03 
12 11 91 12 11 91 12 12 100 90 

Organizacja żywienia i 

usług 

gastronomicznych 

TG.16 

21 14 66 21 19 90 21 14 66 60 

Sporządzanie potraw i 

napojów TG.07 
18 14 77 18 14 77 18 18 100 80 

Planowanie  

i realizacja usług  

w recepcji TG.12 

10 10 100 10 10 100 10 10 100 94 

Organizacja prac 

związanych z budową 

oraz konserwacją 

obiektów małej 

architektury 

krajobrazu RL.22 

14 7 50 14 14 100 14 7 50 55 

Organizacja  

i prowadzenie 
22 17 77 22 22 100 22 17 77 77 

biologia 

 
 17      

chemia  8      

fizyka  7      

geografia  7      

informatyka  3      

historia  2      

filozofia  1      

j. rosyjski  1      
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kampanii reklamowej 

AU.30 

Rejestracja, obróbka  

i publikacja obrazu 

AU.23 

17 6 35 17 16 94 17 6 35 68 

Programowanie, 

tworzenie  

i administrowanie 

stronami 

internetowymi  

i bazami danych 

EE.09  

14 9 64 14 12 85 14 9 64 30 

Montaż i eksploatacja 

systemów 

komputerowych, 

urządzeń 

peryferyjnych i sieci 

EE.08 

23 15 65 23 16 69 23 21 91 79 

 

Zespół Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie. 

Liczba absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia – 3  

Informacja na temat egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2020/2021. 

Nazwa i symbol 

kwalifikacji lub 

zawodu 

Zdawalność Etap pisemny Etap praktyczny 
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Kucharz 

512001 

1 1 100 1 1 100 1 1 100  

 

 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie. 

 

Informacja na temat wyników egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2020/2021 

 
             Liczba absolwentów:  31 

             Przystąpiło do matury: 2  
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             Uzyskało świadectwo maturalne: 0 

Informacja na temat egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2020/2021 

Nazwa i symbol 

kwalifikacji lub zawodu 

Zdawalność Etap pisemny Etap praktyczny 
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R. 03 – Prowadzenie 

produkcji rolniczej 
14 13 93 14 13 93 14 14 100 98 

AU. 68 – Obsługa klienta 

w jednostkach 

administracji 

6 1 17 5 1 20 6 4 67 77 

ELM. 05 – Eksploatacja 

urządzeń 

elektronicznych 

16 4 25 16 7 44 13 4 31 
Brak 

danych 

Przedmiot 

 Szkoła Województwo opolskie 

Liczba zdających Zdało 

maturę 
% 

Średni 

wynik 

procentowy 

% 
Średni wynik 

procentowy 

PP PR 

j. polski  

pisemny 
2 0 0 0 31.5  55 

j. angielski 

pisemny 
1 0 0 0 16  77 

matematyka 1 0 0 0 11  54 
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ROL.10 – Organizacja i 

nadzorowanie produkcji 

rolniczej 

9 6 67 9 9 100 9 6 67 80 

SPO.04 – Świadczenie 

usług opiekuńczych i 

wspomagających rozwój 

dziecka 

16 9 56 16 16 100 16 9 56 82 

MED.10 – Świadczenia 

usług w zakresie masażu 
6 4 67 6 4 67 5 4 80 85 

 

 
Informacja na temat wyników egzaminu ósmoklasistów w roku szkolnym 2020/2021 

 

                Liczba absolwentów:    34 

               Przystąpiło do egzaminu:     34 

 

W roku 2021 nasze placówki angażowały się w realizację wielu  projektów: 

 

 

1.Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie 

 

 

L.p. 

Nazwa projektu 
Wartość 

projektu 

Liczba 

uczniów 

objętych 

działaniem 

projektu 

Uwagi 

Przedmiot 

 Szkoła Województwo opolskie 

Liczba zdających Średni wynik procentowy 
Średni wynik 

procentowy 

j. polski 34 24 58 

j. angielski 34 26 66 

matematyka 34 19 45 
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1.  „Together for better” 

(Razem na lepsze) 

21 000 EURO 30 Celem projektu jest integracja 

społeczna uczniów szkoły 

branżowej, rozwój kompetencji 

związanych  

z technologią informacyjną i 

 komunikacyjną, poprawa 

wyników w nauce, kształcenie 

umiejętności uczenia się  

i rozsądnego korzystania  

z mediów społ., kształtowanie 

tolerancji oraz postawy 

otwartej na inne kultury 

i religie, uwrażliwienie na 

ludzi wykluczonych 

społecznie, poznawanie 

tradycji, zwyczajów historii  

i życia społecznego krajów 

partnerskich, doskonalenie 

kompetencji językowych w 

zakresie języka angielskiego 

 

2.  

„Opolskie szkolnictwo 

zawodowe bliżej 

rynku pracy 3” 

„Opolskie szkolnictwo 

zawodowe bliżej 

rynku pracy 2” 

 100 

Projekt realizowany  

z samorządem Województwa 

Opolskiego 

- doposażenie szkolnych 

pracowni elektronicznej 

i mechanicznej 

- realizacja innowacyjnych 

zajęć kz 

- organizacja staży 

uczniowskich 

- warsztaty z zakresu 

doradztwa edukacyjno-

zawodowego 

- organizacja obozu 

naukowego 

- organizacja kursów 

nadających dodatkowe 

kwalifikacje dla uczniów 

(spawania TIG, MAG, 

lutowanie IPC) 

3.  

„Kształcimy 

fachowców na lokalny 

rynek pracy” 

97 500 zł 70 

Projekt realizowany jest 

z Powiatem Namysłowskim 

- udział uczniów  

w stażach i kursach 

zawodowych 

- wyposażenie i doposażenie 

pracowni elektroniki  
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i mechaniki 

- podniesienie umiejętności, 

kompetencji oraz kwalifikacji 

nauczycieli-udział  

w szkoleniach 

 

 

2.  Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie 

 

Lp. Nazwa projektu 
Wartość 

projektu 

Liczba uczniów 

objętych 

działaniem 

projektu 

Uwagi 

1. ERASMUS + 160 000 zł 16 

Udział w praktyce 

zagranicznej w Hesji 

(Niemcy) wzięło 16 

uczniów IV klasy 

technikum agrobiznesu 

 i architektury krajobrazu 

2. 
„Kształcimy 

fachowców na 

lokalny rynek pracy” 

297 826 zł 
99 uczniów 

5 nauczycieli 

- udział uczniów w 

stażach i kursach 

zawodowych, 

- wyposażenie pracowni 

gastronomicznej 

 - podniesienie 

umiejętności, kompetencji 

oraz kwalifikacji 

 

3.   I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie 

 

 

 

4.  Zespół Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie  

 

Lp. Nazwa projektu 
Wartość 

projektu 

Liczba uczniów 

objętych 

działaniem 

projektu 

Uwagi 

Lp. Nazwa projektu 
Wartość 

projektu 

Liczba uczniów 

objętych 

działaniem 

projektu 

Uwagi 

1. 

Edukacja, Integracja i 

Nowoczesność  

w Powiecie 

Namysłowskim 

76 468 zł 70 brak 
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1. 

Edukacja, Integracja i 

Nowoczesność w 

Powiecie 

Namysłowskim 

93 074 zł 70 brak 

2.  
Laboratoria Przyszłości  

30 000 zł  Cała szkoła brak 

3. 
Program owoce i 

warzywa 

Program 

bezpłatny 
28 brak 

4. Szklanka Mleka 
Program 

bezpłatny 
26 brak 

5. Śniadanie daje moc  40 brak 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna   

 

Lp. Nazwa projektu 
Wartość 

projektu 

Liczba uczniów 

objętych działaniem 

projektu 

Uwagi 

1. 
Program  

„Za życiem”  
36 400 zł 29 Projekt rządowy 

2. Biofeedback+ 

Ok. 25 000 

zł (ubiegły i 

bieżący rok) 

25 

Projekt powiatowy 

(środki finansowe 

otrzymane ze starostwa) 

3. 

Przygotowanie 

REJONOWEGO 

FORUM 

EDUKACYJNEGO 

„Jak szkoła 

wychowuje?” 

Odbudowywanie 

relacji w szkole  

i przedszkolu po 

nauce zdalnej w 

dobie pandemii 

Środki 

pozyskane 

od 

sponsorów 

(ok. 5000 zł) 

100 nauczycieli, 

pedagogów  

i wychowawców  

z trzech powiatów 

(namysłowskiego, 

kluczborskiego  

i oleskiego) 

Patronat honorowy Pana 

Starosty 

Namysłowskiego, 

Kluczborskiego  

i Oleskiego. Projekt 

Psychologiczno-

Pedagogicznych 

(Namysłów, Kluczbork, 

Olesno) oraz 

Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia 

Nauczycieli  

z Kluczborka 

organizowany  

w kooperacji trzech 

powiatów. 
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Powiat w 2021 roku jest realizatorem ważnych dla szkół projektów: 

− „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”, działanie 9.2.1 w ramach RPO WO 

2014-2020, poniesione wydatki – 263 798,00 zł. Projekt pozwolił na realizację szeregu 

zajęć, kursów specjalistycznych i staży uczniowskich.  Wyposażono także pracownię 

gastronomiczną, elektroniczną i samochodową. Całkowita wartość projektu to 

1 244 004 zł,  

− „Edukacja, Integracja i Nowoczesność w Powiecie Namysłowskim”, działanie 9.1.1  

w ramach RPO WO 2014-2020, wydatki – 97 666,55 zł. W ramach projektu 

organizowano zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Zakupiono także pomoce 

dydaktyczne dla Zespołu Szkół Specjalnych i I Liceum Ogólnokształcącego. Całkowita 

wartość projektu to 211 928 zł,  

− „Laboratoria Przyszłości” – inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech.  Zakup pomocy dydaktycznych 

m.in. drukarka 3Dz akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji, stacja 

lutownicza, roboty edukacyjne. Wartość projektu 30.000,00 zł, 

− uzyskano dotację MEN na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego – na kwotę 9 329,66 zł,   

 

Dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych na zajęciach w Stabrowskim Parku Krajobrazowym 

(fot. Barbara Jarmuszewska) 



73 
 

 

Powiat wspiera finansowo przedsięwzięcia z zakresu kultury dofinansowując różnego 

rodzaju imprezy i wydarzenia organizowane dla mieszkańców Powiatu Namysłowskiego. 

W 2021 roku na ten cel przeznaczono w budżecie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

kwotę 25 500 zł, a wydatki zrealizowano na kwotę 20 067,52 zł. Różnica wynikała z faktu 

odwołania części wydarzeń z uwagi na pandemię COVID – 19.    

 

Namysłowskie Koncerty Organowe (fot. Barbara Jarmuszewska) 

Na dofinansowanie imprez sportowych powiat przeznaczył 35 000 zł, lecz i tu  

z powodu obostrzeń powodowanych COVID – 19 wiele planowanych wydarzeń, zawodów 

sportowych nie mogło się odbyć, dlatego wydatki zrealizowano na poziomie 32 934,88 zł. 
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Zawody zapaśnicze na hali ORŁA ( fot. Barbara Jarmuszewska) 

Powiat wraz z Zespołem Szkół Rolniczych organizował w 2021 roku cykliczną już 

imprezę pod nazwą „IV Rajd Rowerowy dla Niepodległej”. Rajd ma charakter rekreacyjny, 

jego celem jest uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i propagowanie 

turystyki rowerowej oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym roku 

współorganizatorem wydarzenia było już po raz kolejny Nadleśnictwo Namysłów. 

Rowerzyści na trasie rajdu ( fot. Barbara Jarmuszewska) 
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Zabytki  

Tradycyjne już o wielu lat powiat aktywnie wspiera ochronę zabytków znajdujących na 

naszym terenie. Wsparcie to polega na udzielaniu dotacji z budżetu powiatu. W roku 2021 na 

ten cel przeznaczono kwotę 90 000 zł. Dotacji udzielono następującym wnioskodawcom:  

Beneficjent Wykonane prace Kwota 

udzielonej 

dotacji (zł) 

Całkowita 

wartość 

prac (zł) 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Wszystkich Świętych  

w Głuszynie 

Prace konserwatorskie przy 

drzwiach wejściowych na 

klatkę schodową kościoła 

15 000,00 15 000,00 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Świerczowie 

Renowacja witraży            

w Kościele 

Wniebowstąpienia Pana 

Jezusa w Miejscu 

15 000,00 35 025,48 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. św. Franciszka z Asyżu 

i św. Piotra z Alkantary 

Ratunkowe zabezpieczenie 

i remont kościoła gotycko-

barokowego  

w pofranciszkańskim 

kompleksie zakonnym w 

Namysłowie 

60 000,00 115 606,05 

 

   

Przypory w kościele św. Franciszka w Namysłowie i witraże kościoła w Miejscu  

 ( fot. Barbara Jarmuszewska) 
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W 2021 roku została wyremontowana, należąca do 

Powiatu Namysłowskiego zabytkowa kapliczka przy ul. 

Oławskiej. Także umieszczona w niej rzeźba w. Jana 

Nepomucena doczekała się koniecznych prac 

konserwatorskich. Łączna kwota wykonanych robót to 

55 200 zł.  

   

 

 

Zabytkowa kapliczka z rzeźbą po wykonanej renowacji 

 ( fot. Barbara Jarmuszewska ) 

 

7. OCHRONA ŚRODOWISKA ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

Powiat Namysłowski w 2021 roku realizował szereg zadań z zakresu ochrony środowiska, 

rolnictwa i leśnictwa wynikających z kompetencji tej jednostki samorządu terytorialnego. 

 Były to między innymi takie działania jak: 

− wydawanie zaświadczeń o objęciu planami urządzenia lasu działek ewidencyjnych 

będących przedmiotem obrotu rynkowego – 655 (wzrost o 39% w stosunku do 2020 r.) 

− wydawanie zezwoleń na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 39 

− uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu 

publicznego – 31  

− decyzje dotyczące gospodarki odpadami – 10  

− pozwolenia i zgłoszenia instalacji emitujących pola elektromagnetyczne i z zakresu 

emisji gazów i pyłów do powietrza – 18 

− przyjęcie informacji o pomiarach wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza – 5 

− zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiących 

własność gmin – 115  

− wydawanie kart wędkarskich – 83 

− pozwolenia zintegrowane – 2  

− wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Służby Rybackiej – 4 

− postępowania z zakresu geologii i hydrogeologii – 9  
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− nadzór nad spółkami wodnymi – 12  

− sporządzanie sprawozdań – 7 

− współpraca z innymi urzędami i instytucjami – 77   

− udzielanie pisemnych informacji o środowisku – 9  

− naliczenie i rozliczenie czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne – 14 

− prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa – 12  

− prowadzenie spraw związanych z zalesieniami gruntów rolnych, w tym naliczanie 

comiesięcznych ekwiwalentów za zalesienia – 12 

− przygotowywanie wniosków do ARiMR o ekwiwalenty za zalesienia – 4 

− sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa dotyczących kształtowania równowagi w ekosystemach 

leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów (powierzchnia lasów objęta 

nadzorem wynosiła w 20201 roku 811 ha), 

− sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa do trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich 

użytkowania 

− sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa poprzez cechowanie drewna pozyskanego w tych lasach  

i wystawianie właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność 

pozyskanego drewna. 

− wydanie dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna  

− prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z udziałem środków przeznaczonych 

na ochronę środowiska 

− dokonanie oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych oraz 

przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na leśny, dla zalesień gruntów 

dokonanych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju 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. 
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8. OCHRONA ZDROWIA I SPRAWY SPOŁECZNE 

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych organizował w roku 2021 pracę Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Analiza wybranych czynności Zespołu pozwala 

zauważyć, że w roku 2021 następuje powolny wzrost ilości przeprowadzonych procedur  

w stosunku do roku 2020, kiedy to pandemia COVID – 19 spowodowała wyraźny spadek liczby 

postępowań. Nadal jednak z powodu ograniczenia kontaktów i obowiązującego reżimu 

sanitarnego nie udało się osiągnąć poziomu ilościowego usług z roku 2019, czyli z okresu 

poprzedzającego pandemię.  

 

W 2021 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności dysponował kwotą  

w wysokości 270.948,00 zł. Środki te zostały wykorzystane m.in. na częściową refundację 

wynagrodzeń przewodniczącego zespołu, całego etatu sekretarza zespołu oraz pracownika 

administracyjno-biurowego, zakup materiałów ochronnych, środków do dezynfekcji, zakup 

regałów do archiwum, drukarki, krzeseł, materiałów biurowych oraz wysyłkę poczty.  

 

W zakresie ochrony, promocji zdrowia i spraw społecznych Wydział Zdrowia 

realizował takie zadania jak: 

1. Przeprowadzenie analizy dostępności mieszkańców powiatu do ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej za rok 2021 i opracowanie rocznej informacji z funkcjonowania 

lecznictwa otwartego na terenie powiatu namysłowskiego za ww. okres. 

2019

2020

2021

50

150

250

350

450

550

650

750

850

wniosków posiedzeń
zespołu

wydanych
orzeczeń

wydanych
legitymacji

wydanych kart
parkingowych

798

78

760

231 231

660

64

653

148 185

723

67

706

163 183

Ilość wykonanych procedur przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w roku 2021, 2020 i 2019

2019 2020 2021



79 
 

2. Opracowanie i nadzór nad realizacją planu dyżurów aptek ogólnodostępnych, w porze 

nocnej, święta, dni wolne od pracy na terenie Powiatu Namysłowskiego, na rok 2021. 

Działania związane z interwencją oraz zabezpieczeniem dyżurów pełnionych przez Aptekę 

„Przy Szpitalu” w związku z zawieszeniem jej działalności.  

3. Działania dot. wyjaśnienia procedury stwierdzania zgonu na terenie powiatu 

namysłowskiego. Przygotowanie zapytania ofertowego w sprawie stwierdzania zgonu 

osób nieubezpieczonych i NN na terenie powiatu namysłowskiego.  

4. Zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków zza granicy (wydano 13 zezwoleń), 

5. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Rzecznikiem Praw Pacjenta  

i organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji profilaktyki i ochrony zdrowia oraz 

działań prozdrowotnych.  

6. Przygotowywanie materiałów-uchwał Zarządu, Rady i Komisji Powiatu Namysłowskiego. 

 

Realizowane programy i projekty:        

1. „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2017 -

2022”. Realizatorami Programu, poza Zespołem Koordynującym powołanym Zarządzeniem 

Starosty Namysłowskiego, są: 

−  Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie, 

− Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie, 

− Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie,  

− Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie,  

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, 

− Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie,   

−  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 

przy współudziale Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie. 

2. Współdziałanie przy programie „Jesteśmy Razem” realizowany przez Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Namysłowie – wpisujący się w zadania Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022. W 2021 r. program został 

zrealizowany przez WTZ w Namysłowie, przyznane dofinasowanie na ten cel w kwocie 

2.500,00 zł zostało wykorzystane w całości. 

3. Współdziałanie przy programie „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród młodzieży” – 

program oraz działania profilaktyczne opracowane przez Zespół Szkół Rolniczych  

w Namysłowie, na podstawie analizy problemów zdrowotnych uczniów- wpisujący się w cele 
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strategiczne Planu Polityki Zdrowotnej i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dla mieszkańców 

Powiatu Namysłowskiego, na lata 2018-2022.  

W 2021 r. ww. program został zrealizowany przez ZSR w Namysłowie. Przyznana kwota 

dofinansowania na realizację programu została w całości wykorzystana (3.000,00 zł). 

4. Współdziałanie przy realizacji ogólnopolskiego programu dot. profilaktyka czerniaka 

(edycja 2021/2022) na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego ONKOMA w Warszawie. 

Do programu przystąpiły wszystkie szkoły średnie: 

−  I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie, 

−  Zespół Rolniczych w Namysłowie, 

−  Zespól Szkół Mechanicznych. 

 

9. ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 

Powiat realizuje ważne dla mieszkańców zadania z zakresu administracji budowlanej, 

które wynikają z przepisów ustawy „Prawo budowlane”. Szczególnie istotne wydaje się 

udzielanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę, gdyż na podstawie art. 35 ust. 6 ww. ustawy 

niewydanie pozwolenia w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku powoduje naliczenie przez 

organ wyższego stopnia kary dla urzędu w wysokości 500 zł na każdy dzień zwłoki. W wielu 

przypadkach wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę było realizowane  

w okresie krótszym z uwagi na ważne względy gospodarcze (nowe miejsca pracy, rozwój 

przedsiębiorczości, budowa i rozbudowa infrastruktury budownictwa mieszkaniowego). 

Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę rozpatrywane są  

w ciągu 21 dni od daty wpływu do tut. organu. (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane). 

Ilość zadań wykonywanych przez Wydział Architektury i Budownictwa na przestrzeni 

ostatnich trzech lat znacząco wzrosła. Ilustruje to zamieszczony poniżej wykres. Wybrane 

procedury administracyjne zamieszczone na wykresie pokazują znaczący wzrost aktywności 

związanej z inwestycjami budowlanymi na terenie naszego powiatu w stosunku do roku 

ubiegłego. W kategorii „zgłoszenia robót” to skok aż o 119 przyjętych zgłoszeń w stosunku do 

roku ubiegłego. Liczba zaświadczeń o samodzielności lokali również znacząco wzrosła - rok 

do roku to 84 zaświadczenia więcej! Wyraźnie wzrosła też ilość wydanych decyzji  

o pozwoleniu na budowę. Analiza tych danych skłania do wniosku, że sektor budowlany  

w naszym powiecie rozwija się bardzo dobrze, a pandemia nie miała na niego istotnego 

wpływu. 
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10. INWESTYCJE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 
 

Ważniejsze zadania realizowane przez Powiat w roku 2021: 

1. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych. 

1) Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy  

w Namysłowie. 

2) Nazwa inwestycji: Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa bieżni 

okrężnej o długości 300 m, dwukierunkowej jednościeżkowej skoczni do skoku  

w dal i trójskoku, boiska piłkarskiego, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, rzutni 

do rzutu oszczepem, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, boiska 

wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie”, objętego 

projektem: Budowa kompleksu sportowego w ramach zadania: "Przebudowa 

boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie". 

3) Nazwa inwestycji: „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Namysłowie - Wykonanie dróg wewnętrznych i parkingów”. 

4) Nazwa inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń budynku Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia na centralną sterylizatornię i pomieszczenie do mycia i dezynfekcji 

środków transportu szpitalnego”. 

5) Remont pomieszczeń archiwum PUP na parterze budynku biurowego przy Pl. Wolności 

1 w Namysłowie – 16.807,49 zł. 

2019

2020

2021
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6) Naprawa komina, wykonanie wycieraczki zewnętrznej, naprawa ubikacji w budynku 

biurowym przy Pl. Wolności 1 w Namysłowie – 3.472,02 zł 

7) Prace elektryczne w budynku przy Pl. Wolności 1 - wykonanie prac związanych  

z dostosowaniem instalacji elektrycznych do zwiększenia mocy PUP – 6.162,30 zł. 

 

Poniżej w Tabelach przedstawiono szczegółowy wykaz zadań podejmowanych w celu 

realizacji danej  inwestycji.  

Żółtym kolorem wyróżniane zostały te etapy zadania, które ukończono do roku 2021 

• Projekt pn. „Budowa bieżni okrężnej o długości 300 m, dwukierunkowej 

jednościeżkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku, boiska piłkarskiego, rzutni do 

rzutu dyskiem i młotem, rzutni do rzutu oszczepem, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni 

do skoku wzwyż, boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym  

w Namysłowie” (dofinansowanie w kwocie 623 897,00 zł). 

Termin realizacji inwestycji do końca kwietnia 2022 r. 

 

Lp. Nazwa elementu Kwota [zł] Wykonawca Data 

1 
Aktualna mapa do celów 

projektowych 
2 250,00 

MI-GEO” Usługi 

Geodezyjne i 

Kartograficzne  

Mirosław Gąsior 

ul. Dworcowa 3 

46-100 Namysłów 

14.11.2018 

2 
Wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej 
18 450,00 

PRIMTECH  

Szymon Kita  

ul. Sienkiewicza 4/6 

42-600 Tarnowskie Góry 

31.01.2020 

3 Nadzór autorski 1 230,00 

PRIMTECH Szymon Kita                               

ul. Sienkiewicza 4/6  

42-600 Tarnowskie Góry 

30.04.2022 

4 Wycinka drzew 8 640,00 

Monika Kowalczyk 

Zagospodarowanie 

Terenów Zielonych 

Ligota Książęca 65 

46-100 Namysłów 

10.03.2020 

5 

Wykonanie przyłącza 

wodociągowego i przebudowy 

sieci kanalizacji deszczowej 

71 127,21 

PHU Usługi 

Transportowe  

i Budowlane Tomasz 

Kozan ul. Krzywa 7A/15 

46-100 Namysłów 

14.12.2020 
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Lp. Nazwa elementu Kwota [zł] Wykonawca Data 

6 Dokumenty geodezyjne 253,10  PODGiK 19.01.2019 

7 

Realizacja zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: 

Budowa bieżni okrężnej  

o długości 300 m, 

dwukierunkowej 

jednościeżkowej skoczni do 

skoku w dal i trójskoku, boiska 

piłkarskiego, rzutni do rzutu 

dyskiem i młotem, rzutni do 

rzutu oszczepem, rzutni do 

pchnięcia kulą 

3 125 

430,00 

SPORT-TRACK Sp. z o.o.  

ul. Mińska 28 lok. 310  

54-610 Wrocław 

30.04.2022 

8 

Realizacja zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: 

Budowa bieżni okrężnej o 

długości 300 m, 

dwukierunkowej 

jednościeżkowej skoczni do 

skoku w dal i trójskoku, boiska 

piłkarskiego, rzutni do rzutu 

dyskiem i młotem, rzutni do 

rzutu oszczepem, rzutni do 

pchnięcia kulą - roboty 

dodatkowe 

30 786,11 

SPORT-TRACK  

Sp. z o.o. 

ul. Mińska 28 lok. 310  

54-610 Wrocław 

30.04.2022 

9 

Wykonanie projektu 

budowlanego dróg 

wewnętrznych i parkingów 

4 920,00 

Leszek Chuchro Biuro 

Konsultingowo-

Projektowe "Lech - 

DESIGN" ul. Jarosława 

Iwaszkiewicza 11 

46-100 Namysłów 

27.02.2015 

10 
Wykonanie dróg wewnętrznych i 

parkingów 
759 713,45 

KOMPLEX Sp. z o.o.                

ul. Drzewieckiego 3 

46-100 Namysłów 

29.04.2022 

11 

Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego - przebudowa 

boiska  

31 980,00 

Przeds. Wielobranżowe 

"INWESDIM" Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 31 

45-062 Opole 

30.04.2022 

12 

Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego – wykonanie 

dróg wew. i parkingów  

10 455,01 

Przeds. Wielobranżowe 

"INWESDIM" Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 31 

45-062 Opole 

30.04.2022 

13 Dostawa i montaż trybun 49 765,80 

PESMENPOL Sp. z o.o. 

ul. Drogowców 12 

32-400 Myślenice 

29.10.2021 
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Lp. Nazwa elementu Kwota [zł] Wykonawca Data 

14 Dostawa i montaż masztów 4 801,92 

AGRA Producent 

Masztów Flagowych 

ul. Kolejowa 3 

95-082 Dobroń 

30.04.2022 

 Razem: 4 119 802,60     

 

• Projekt pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia 

na centralną sterylizatornię i pomieszczenie do mycia i dezynfekcji środków 

transportu szpitalnego” (dofinansowanie w kwocie 1 705 265,00 zł) 

Termin realizacji inwestycji do końca 2021 roku. 

Lp. Nazwa elementu Kwota [zł] Wykonawca Data 

1 
Dokumentacja projektowo-

kosztorysowa  
12 300,00 

Przedsiębiorstwo 

Realizacji Inwestycji 

"NEST" Sp. z o.o. 

Wrocław 

2020-05-15 

2 
Aktualizacja kosztorysów 

inwestorskich 
1 845,00 

Przedsiębiorstwo 

Realizacji Inwestycji 

"NEST" Sp. z o.o. 

Wrocław 

2021-02-16 

3 Roboty budowlane 1 130 373,16 

CRK-MANAGMENT                 

Sp z o.o. Sp. k. 

ul. Dworcowa 17 

46-300 Olesno 

2021-10-31 

4 Roboty budowlane - dodatkowe 46 198,32 

CRK-MANAGMENT     

Sp z o.o. Sp. k. 

ul. Dworcowa 17 

46-300 Olesno 

2021-10-31 

5 Nadzór inwestorski 14 150,00 

Mirosław Topolski  

Biuro Usług 

Projektowo-

Technicznych 

"Exodus" Częstochowa 

2021-10-31 

6 

Dostawa nowoczesnego sprzętu 

medycznego oraz wyposażenia do 

centralnej sterylizatorni  

i pomieszczenia do mycia  

i dezynfekcji środków transportu 

szpitalnego 

527 880,26 

SMS Sp. z o.o. 

ul. Norberta 

Adamowicza 8 

05-530 Góra Kalwaria 

2021-11-30 

 Razem: 1 732 746,74     

 

• Projekt pn. „Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych  

w Namysłowie” (dofinansowanie w kwocie 3 000 000,00 zł). 
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 Termin realizacji inwestycji do końca 2023 roku. 

 

Lp. Nazwa elementu Kwota [zł] Wykonawca Data 

1 
Wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej 
91 625,00 

ARCHI Sp. z o.o. 

ul. Michała Drzymały 

5 46-300 Olesno 

30.11.2021 

2 Nadzór autorski 3 325,00 
ARCHI Sp. z o.o. 

ul. Michała Drzymały 

5 46-300 Olesno 

  

 Razem: 94 950,00     

 

2. Realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych: 

− Przeprowadzono 23 postępowania w sprawie zamówień publicznych z czego: 15 

zakończono wyborem najkorzystniejszej oferty, a 8 unieważniono).  

− Sporządzono 15 umów na wartość 7.580.620,32 zł.  

− Do postępowań wpłynęło 71 oferty, odrzucono 5 ofert.  

Oszczędności wynikające ze stosowanych procedur, rozumiane jako różnica między 

szacunkową wartością zamówienia a kwotą najniższej oferty wyniosły w 2021 roku 

2.330.994,29 zł.  

 

11. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU 

 

Powiat Namysłowski jest w posiadaniu ponad 506 ha nieruchomości. Największy 

udział stanowią działki pod drogami powiatowymi – jest ich przeszło 460 ha. Grunty orne 

stanowią 35, 07 ha, łąki i pastwiska 0,41 ha, ponad 10 ha to grunty pod zabudowaniami. Poniżej 

na wykresie przedstawiono ilustrację udziału procentowego poszczególnych nieruchomości  

w stosunku do całego stanu posiadania powiatu. 
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Zadania jakie realizowało w 2021 roku Starostwo Powiatowe w zakresie zarządzania 

mieniem Powiatu, to między innymi: 

1) bieżące remonty i naprawy w zarządzanych nieruchomościach (internat przy  

ul. Pułaskiego 3B i budynek przy Pl. Wolności 1), 

2) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, 

3) wydzierżawianie, wynajem i użyczanie nieruchomości, 

4) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości 

(comiesięczne wystawianie faktur VAT), 

5) sporządzanie umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości, 

6) kontrola realizacji umów zapewniających dla nieruchomości dostawę mediów  

tj. centralnego ogrzewania wody, prądu, gazu oraz odprowadzenia i wywozu nieczystości. 

7) monitoring i kontrola stanu budynków, sprawowanie nadzoru nad osobami 

odpowiedzialnymi za konserwację i bieżące naprawy, 

8) kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku oraz w obrębie posesji, 

9) zlecanie i kontrola podziałów nieruchomości, 

10) zlecanie i kontrola wycen nieruchomości, 

11) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, 

12) organizowanie i nadzór nad przetargami na zbycie nieruchomości, 

13) kompletowanie dokumentów do podpisania aktu notarialnego. 

 

Ważnym zadaniem Powiatu jest także sprzedaż i dzierżawa mienia. Możliwość 

udostępnienia terenów pod budownictwo indywidualne, to duży atut naszego samorządu  

Zabudowania
2%

Grunty rolne
7%

Drogi
91%

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO (%)
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i czynnik decydujący o jego rozwoju. Ilustracja poniżej przedstawia położenie działek 

budowlanych sprzedanych w latach 2000/2021 

 
 

W tabeli poniżej przedstawiono zmiany w stanie posiadania nieruchomości, które 

wystąpiły w roku 2021. Głównym powodem tych zmian była sprzedaż siedmiu działek 

budowlanych o łącznej powierzchni 0,7191 ha, nabycie w formie darowizny od Gminy 

Namysłów działki pod budowę nowej siedziby Zespołu  Szkół Specjalnych o powierzchni 

0,9164 ha, zbycie w formie darowizny dla Gminy Namysłów działek w Kamiennej pod budowę 

świetlicy wiejskiej z placem zabaw o łącznej powierzchni 0,4094 ha. Dochód netto uzyskany 

w wyniku transakcji nabycia działek od powiatu przez osoby fizyczne wyniósł w 2021 roku 

417 804,88 zł. 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomości według: 

Powierzchnia 

w ha 

Opis 

nieruchomości 
księgi wieczystej 

(KW) 

katastru nieruchomości 

nazwa 

jednostki 

nazwa i adres 

obrębu 

arkusz 

mapy 

nr 

działki 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. 

Powiat Namysłowski zbył nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki budowlane) na rzecz 

osób fizycznych 

OP1U/00050357/2 Namysłów 
Namysłów                         

ul. Gałczyńskiego 
12 437/331 0,1000 

działka 

budowlana 

OP1U/00050357/2 Namysłów 
Namysłów                         

ul. Gałczyńskiego 
12 437/334 0,1000 

działka 

budowlana 

OP1U/00050357/2 Namysłów 
Namysłów                         

ul. Gałczyńskiego 
12 437/338 0,1039 

działka 

budowlana 

OP1U/00050357/2 Namysłów 
Namysłów                         

ul. Gałczyńskiego 
12 437/344 0,1022 

działka 

budowlana 

OP1U/00050357/2 Namysłów 
Namysłów                         

ul. Gałczyńskiego 
12 437/345 0,1030 

działka 

budowlana 

OP1U/00050357/2 Namysłów 
Namysłów                         

ul. Gałczyńskiego 
12 437/332 0,1000 

działka 

budowlana 

OP1U/00050357/2 Namysłów 
Namysłów                         

ul. Gałczyńskiego 
12 437/341 0,1100 

działka 

budowlana 

RAZEM: 0,7191   
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Lp. 

Oznaczenie nieruchomości według: 

Powierzchnia 

w ha 

Opis 

nieruchomości 
księgi wieczystej 

(KW) 

katastru nieruchomości 

nazwa 

jednostki 

nazwa i adres 

obrębu 

arkusz 

mapy 

nr 

działki 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II. 

Działka nr 250/16 w Namysłowie przeszła na własność Powiatu Namysłowskiego pod budowę nowej 

siedziby ZSS - darowizna od Gminy Namysłów - akt notarialny rep. A nr 505/2021 z dnia 09.03.2021 

r. 

OP1U/00050347/9 Namysłów 
Namysłów                         

ul. Braterska 
2 250/16 0,9164 

działka pod 

budowę ZSS 

III. 

Decyzją Wojewody Opolskiego działka nr 267/4 we Włochach przeszła na własność Powiatu 

Namysłowskiego  - Decyzja nr IN.II.7532.2.28.2018.KP z dnia 22.04.2021 r. 

OP1U/00084111/3 Domaszowice Włochy 2 267/4 0,0061 
droga nr 1111 

O 

IV. 

Decyzją Wojewody Opolskiego działka nr 375/1 w Bukowie Śląskiej przeszła na własność Powiatu 

Namysłowskiego  - Decyzja nr IN.II.7532.2.24.2018.KP z dnia 22.04.2021 r. 

OP1U/00090293/7 Namysłów Bukowa Śląska 1 375/1 0,0346 
droga nr 1113 

O 

V. 

Działki nr 47/7 i 48 w Kamiennej przeszły na własność Gminy Namysłów pod budowę świetlicy 

wiejskiej z placem zabaw - darowizna na rzecz Gminy Namysłów - akt notarialny rep. A nr 

1300/2021 z dnia 28.05.2021 r. 

OP1U/00072330/7 Kamienna Kamienna 1 47/7 0,1694 
działki pod 

budowę 

świetlicy 

wiejskiej z 

placem zabaw 
OP1U/00071812/3 Kamienna Kamienna 1 48 0,2400 

VI. 

Działki nr 8/3, 85/2, 146 i 190 zostały oznaczone nowymi nr 30 i 31 stan jest wynikiem zatwierdzenia 

projektu scalania gruntów w obrębie Zofijówka, gmina Domaszowice - decyzja nr G.661.1.2.2018 z 

dnia 04.03.2020 r. (w wyniku scalenia i nowego pomiaru geodezyjnego ubyło 0,2699 m2) 

OP1U/00073471/4 Domaszowice Zofijówka 1 146 0,1700 

Stan sprzed 

zmiany - 

usunięty 

OP1U/00073471/4 Domaszowice Zofijówka 1 190 0,3600 

OP1U/00073471/4 Domaszowice Zofijówka 1 85/2 0,7360 

OP1U/00073471/4 Domaszowice Zofijówka 1 8/3 0,0400 

OP1U/00073471/4 Domaszowice Zofijówka 1 30 0,5963 Stan po 

zmianie - 

utworzony OP1U/00073471/4 Domaszowice Zofijówka 1 31 0,4398 

VII. 

Decyzją Wojewody Opolskiego działka nr 156/2 w Pielgrzymowicach przeszła na własność Skarbu 

Państwa (linia kolejowa)  - Decyzja nr IN.IV.7532.2.1.2016.KP z dnia 24.03.2021 r. 

OP1U/00069658/8 Wilków Pielgrzymowice 1 156/2 0,0700 
droga nr 1125 

O 

VIII. 

Działka nr 25/2 w Bukowiu przeszła na własność Powiatu Namysłowskiego pod drogę powiatową nr 

1118 O - darowizna od Gminy Wilków - akt notarialny rep. A nr 3278/2021 z dnia 26.11.2021 r. 

OP1U/00095049/7 Wilków Bukowie 3 25/2 0,0264 
droga nr 1118 

O 
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Przedmiotem dzierżawy mienia Powiatu Namysłowskiego w 2021 roku były: 

 

1) Stoisko obsługi klienta o powierzchni użytkowej 29,00 m2 z zapleczem socjalnym oraz 

oddzielnym zapleczem sanitarnym, położone na II piętrze budynku Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie (Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów) na okres 36 

miesięcy. Kwota czynszu 212,00 zł netto miesięcznie (260,76 brutto miesięcznie).  

2) Nieruchomość rolna położona w obrębie Wilków, k.m. 2 objęta KW OP1U/00058617/9, 

o łącznej powierzchni 16,2539 ha (nr 945/5 o pow. 12,2774 ha; nr 945/6 o pow. 3,9765 

ha) na okres 12 miesięcy. Kwota czynszu 30.000,00 zł netto rocznie. 

3) Urządzone stoisko obsługi klienta o powierzchni użytkowej 17,00 m2 mieszczące się na 

parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie (Pl. Wolności 12A, 46-100 

Namysłów) na okres 36 miesięcy. Kwota czynszu 1.300,81 zł netto miesięcznie 

(1.600,00 brutto miesięcznie).  

 

12. DROGI 

Powiat Namysłowski posiada 312 km dróg położonych na stosunkowo dużej 

powierzchni 748 km2. W zestawieniu ilości kilometrów dróg w danym powiecie z potencjałem 

finansowym tego powiatu, który ilustruje wysokość dochodów budżetu można zauważyć, że  

w stosunku do sąsiednich powiatów utrzymanie dróg stanowi dla nas duże wyzwanie 

finansowe.  

Wykres ilustruje wielkość dochodów budżetowych z 2021 roku wybranych 

powiatów* w przeliczeniu na 1 km drogi powiatowej na ich terenie. 

 

*na podstawie danych o dochodach z uchwały budżetowej publikowanej na stronach BIP danej j.s.t. 

 zł50 000,00

 zł100 000,00

 zł150 000,00

 zł200 000,00

 zł250 000,00

 zł300 000,00

 zł350 000,00

 zł400 000,00

Namysłowski Kluczborski Brzeski Kępiński

zł189 557,00 
zł224 143,00 

zł326 542,00 

zł395 329,00 

 zł/km
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W ramach działalności Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 

pracownicy nadzorowali oraz koordynowali wykonanie prac związanych z utrzymaniem dróg 

powiatowych. Łączny koszt zadań realizowanych w ramach wydatków bieżących w 2021 r. 

wyniósł 1.123.011,61 zł. Przedstawia go zamieszczony niżej wykres. 

 

Jak widać, największą pozycję wydatków bieżących w roku 2021 stanowiły nakłady 

poniesione na bieżące utrzymanie dróg. To oczywiste, jeśli uwzględni się niezadowalający stan 

nawierzchni większości dróg powiatowych i wynikającą z tego faktu konieczność 

wykonywania częstych napraw. Z tego samego powodu znaczące środki finansowe zostały 

wydane na remonty nawierzchni przy użyciu patchera. Jak co roku, znaczne środki pochłonęło 

zimowe utrzymanie dróg i koszenie poboczy oraz wycinka drzew. Pozostałe kategorie 

wydatków widoczne na wykresie obejmują już mniejsze kwoty. 

 

W ramach wydatków majątkowych – łączny koszt wykonanych w 2021 r. zadań wyniósł 

852.818,98 zł. były to przebudowy, remonty dróg powiatowych oraz wykonanie dokumentacji: 

1. dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020 r. – 50 %: 

− „Przebudowa drogi budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1118 O 

w m. Idzikowice” – 536.231,02 zł (w tym z budżetu Gminy Wilków 14.000,00 zł),  

zakup znaków, farb,  
masy bit i itp.

11.979,03

odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych 

17.861,05 zimowe utrzymanie 
dróg

204.613,03

koszenie 
poboczy/ 
wycinka 
krzaków

94.528,84

wycinka drzew 
49.721,04

bieżące utrzymanie 
dróg

514.775,20

patcher 
183.270,00

utylizacja padłej 
zwierzyny 
3.024,00

sprzątanie dróg w 
m. Namysłów/ 

odbiór odpadów
31.255,20

pozostałe 
wydatki
2.141,22

dok. techn. -
modernizacja DP 1116 

O w m. Łączany
9.840,00
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Droga z ciągiem pieszo – rowerowym w Idzikowicach ( fot. Barbara Jarmuszewska ) 

 

2. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych: 

− „Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1101 O w m. Namysłów, 

ul. Oławska – lokalizacja nr 1” /przy ul. Sosnowej/ – 65.677,39 zł (dofinansowanie 80%); 

− „Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1101 O w m. Namysłów, 

ul. Oławska – lokalizacja nr 2” /przy Biedronce/ – 52.005,85 zł (dofinansowanie 80%); 

− „Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1101 O w m. Namysłów, 

ul. Oławska – lokalizacja nr 3” /przy ul. Sosnowej/ – 36.066,76 zł (dofinansowanie 64,12%) 

− „Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1131 O w m. 

Domaszowice, ul. Kolejowa – lokalizacja nr 1” – 27.132,89 zł (dofinansowanie 77,20%); 

− „Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1136 O w m. Świerczów, 

ul. Brzeska – lokalizacja nr 2” – 24.961,67 zł (dofinansowanie 80%); 

− „Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1124 O w m. Wilków, 

ul. Długa – lokalizacja nr 3” – 44.933,39 zł (dofinansowanie 80%); 

                      

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Domaszowicach i  Namysłowie ( fot. Barbara Jarmuszewska ) 
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3. dokumentacje techniczne i projektowo – kosztorysowe na: 

− Przebudowę drogi powiatowej nr 1113 O w m. Bukowa Śląska – 18.450,00 zł (do wniosku 

na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r.); 

− Modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1132 O w m. Domaradz – 9.840,00 zł; 

− Modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1145 O w m. Domaszowice, ul. Strzelecka 

– 11.070,00 zł; 

− Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1117 O w m. Ziemiełowice – 9.840,00 zł; 

− Bezpieczne przejścia dla pieszych – 8.610,00 zł (do wniosku na dofinansowanie 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych 

w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na 2021 r.) 

✓ Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1101 O w m. 

Namysłów, ul. Oławska – 3 szt. (lokalizacja nr 1, 2 i 3); 

✓ Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr: 1131 O w m. 

Domaszowice, ul. Kolejowa (lokalizacja nr 1), 1136 O w m. Świerczów, ul. Brzeska 

(lokalizacja nr 2), 1124 O w m. Wilków, ul. Długa (lokalizacja nr 3); 

−  Bezpieczne przejścia dla pieszych – 7.999,92 zł (do wniosku na dofinansowanie 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych 

w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – nabór uzupełniający na 2022 r.) 

✓ Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1136 O w m.:  

a) Starościn, ul. Kluczborska; 

b) na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1136 O i 1187 O w m. Dąbrowa 

c) Świerczów, ul. Brzeska, 

✓ Bezpieczne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr: 1102 O 

i 1104 O w m. Kowalowice, 

 

W ramach wydatków remontowych – łączny koszt wykonanych w 2021 r. zadań 

wyniósł 395.191,61 zł był to:  

• dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020 r. – 50 %: 

− Remont drogi powiatowej nr 1132 O na odcinku Starościn – Pieczyska – 395.191,61 zł 

(dofinansowanie 50%); 
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Droga powiatowa Starościn – Pieczyska ( fot. Barbara Jarmuszewska ) 

 

W 2021 roku wydano następujące decyzje, uzgodnienia i opinie (łącznie 509 szt.): 

− 122 decyzje na lokalizację zjazdu i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

− 13 uzgodnienia projektów budowlanych,  

− 248 decyzje na zajęcie pasa drogowego, 

− 26 zgód na remont istniejących zjazdów, 

− 17 postanowień o warunkach zabudowy, 

− 51 opinii projektów organizacji ruchu,  
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− 32 spraw o odszkodowanie za szkody powstałe na drogach powiatowych – w tym 

wypłacono odszkodowanie za 18 szkód na łączną kwotę – 29.497,95 zł.  

 

W roku 2021 Wydział Dróg Starostwa przeprowadził przeglądy dróg oraz obiektów 

mostowych oraz inżynierskich (przepustów). 

 

Nazwa przeglądu Ilość wykonana 

Przegląd bieżący - objazd dróg 55 dróg co dwa miesiące 

Przegląd pięcioletni dróg 13 z 13 wyznaczonych na 2021 r. 

Przegląd bieżący przepustów „małych” 367 szt. obiektów wyznaczonych na 2021 r. 

Przegląd podstawowy mostów 28 z 28 obiektów wyznaczonych na 2021 r. 

Przegląd podstawowy przepustów „dużych” 30 z 30 obiektów wyznaczonych na 2021 r. 

Przegląd rozszerzony mostów 7 z 7 obiektów wyznaczonych na 2021 r. 

Przegląd rozszerzony przepustów „dużych” 0 z 0 obiektów wyznaczonych na 2021 r. 

 

 

 

13. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

W powiecie namysłowskim w 2021 r. funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnych porad 

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

radcowie prawni i adwokaci wskazani przez OIRP lub ORA w Opolu, zaś prowadzenie 

drugiego punktu świadczącego dodatkowo porady obywatelskie, zlokalizowanego w Pokoju  

w Urzędzie Gminy, powierzono organizacji pozarządowej Porozumienie Namysłowskie, 

wyłonionej w otwartym konkursie ofert. Tabele zamieszczone poniżej ilustrują zainteresowanie 

naszych mieszkańców tą formą pomocy oraz profil udzielanego poradnictwa. Na podstawie 

analizy ilości udzielonych porad w stosunku do roku 2020 widać, że w roku 2021 nastąpił 

wyraźny wzrost zainteresowania takim wsparciem. Największa liczba udzielonych porad 

dotyczyła prawa cywilnego, a klientami punktów porad prawnych były głównie osoby  

z wykształceniem zawodowym.  

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO 

OBYWATELSKIE - PUNKT W NAMYSŁOWIE ORAZ PUNKT W POKOJU. 
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ROK 2021 2020 
Liczba porad ogółem udzielona                         

w danym roku 
613 446 

w tym Punkt Namysłów 384 - 62,64% 341 – 76,46% 

w tym Punkt Pokój 229 – 37,36% 105 – 23,54% 

Dziedzina prawa, której dotyczyła nieodpłatna pomoc prawna  

(czasami porada prawna dotyczyła 2 dziedzin prawa) 

w tym prawo rodzinne 121 95 

prawo pracy  43 40 

sprawa z zakresu działalności 

gospodarczej  
3 0 

prawo cywilne  310 219 

prawo ubezpieczeń społecznych, prawa 

do opieki zdrowotnej  
41 17 

prawo administracyjne z wyjątkiem 

prawa podatkowego  
43 16 

prawo podatkowe   14 17 

prawo karne  57 32 

inne  27 23 

Wiek osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego  

w tym powyżej 18 do 25 lat  24 17 

powyżej 25 do 35 lat  95 79 

powyżej 35 do 45 lat  123 98 

powyżej 45 do 55 lat  101 68 

powyżej 55 do 60 lat  67 50 

powyżej 60 do 65 lat  73 48 

powyżej 65 do 75 lat  99 61 

powyżej 75 do 85 lat  27 19 

powyżej 85 lat  4 6 

Płeć osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego  

w tym kobiety 422 – 68,84% 267 – 59,86% 

w tym mężczyźni 191 – 31,16% 179 – 40,14% 

Wykształcenie osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

wyższe II stopnia  92 46 

wyższe I stopnia (inżynier, licencjat)  11 26 

policealne  15 40 

średnie zawodowe  192 170 

średnie ogólnokształcące  83 47 

zasadnicze zawodowe  156 47 

gimnazjalne  12 11 

podstawowe  52 79 
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Czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sprawie zgłoszonej podczas danej 

wizyty 

do 15 minut  59 porad 42 porady 

powyżej 15 minut do 30 minut  260 porad 192 porady 

powyżej 30 minut do 45 minut  169 porad 134 porady 

powyżej 45 minut do 60 minut  86 porad 54 porad 

powyżej 1 godz. do 1 godz. 30 min.  35 porad 20 porad 

powyżej 1 godz. 30 min. do 2 godz.  4 porady 2 porady 

powyżej 2 godzin 0 porad 2 porady 

 

14. RZECZNIK KONSUMENTÓW 

 

 

Jednym z zadań realizowanych przez powiat jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do 

Rzecznika Konsumentów. Zadania realizowane w ramach pomocy konsumenckiej to: 

 

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  

w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego  

w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów. 

4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 

konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się 

postępowań. 

6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

7. Podejmowanie działań wynikających z: 

− art. 479 (38) Kpc (niedozwolone postanowienia umowne), 

− ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, 

− ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, 

− art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik (występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę 

konsumentów), 

− art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 kpc (przedstawianie sądowi istotnego poglądu dla 

sprawy).  
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Zakres działania rzecznika jest dość szeroki, jednakże wbrew oczekiwaniom 

konsumentów nie posiada on uprawnień nakazowych i kontrolnych, jedynie doradcze  

i procesowe.  

Skargi wpływające do rzecznika najczęściej dotyczyły: 

−  umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, 

− wadliwości towaru (najczęściej obuwia i urządzeń AGD), 

− umów o dzieło (remontowo budowlanych, wyposażenia wnętrz) 

− przedłużających się napraw gwarancyjnych, 

− przekroczenia przez sprzedawców terminu ustosunkowania się do żądań konsumenta, 

− umów o kredyt konsumencki.  

 

W 2021 r. rzecznik występował w 194 sprawach konsumenckich. Analiza danych na 

zamieszczonym niżej wykresie wskazuje na systematyczny spadek ilości interwencji rzecznika 

w ciągu ostatnich czterech lat. Takie zjawisko może być powodowane wzrostem poziomu 

wiedzy konsumenckiej obywateli. Należy jednak pamiętać, że ostatnie dwa lata to czas 

pandemii, która mogła wpływać na ograniczenie chęci i możliwości kontaktu interesantów  

z rzecznikiem i w ten sposób zaburzać przedstawioną statystykę.   

 

 

W analizowanym 2021 r. 160 - tj. 82,47 % ogółu spraw stanowiły sprawy załatwione 

pozytywnie dla konsumenta. W toku rozpatrywania były 4 sprawy, co stanowi 2,07% ogółu 

spraw, natomiast pozostała część- 30 spraw (15,46%), to sprawy zakończone negatywnie dla 

194
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konsumenta. Negatywnie załatwione sprawy są wynikiem zarówno z powodu braku dowodów, 

niepodjęcia korespondencji przez sprzedawców jak i występowania racji po niekonsumenckiej 

stronie sporu. 

Powiatowy Rzecznik przygotował konsumentom sporo sprzeciwów od wyroków – 

nakazów zapłaty. Rzecznik złożył również zawiadomienia do prokuratury, RF, WIIH oraz 

pomógł konsumentom w przygotowaniu pozwów, odpowiedzi na pozwy oraz pism 

procesowych, komorniczych. W minionym roku rzecznik udzielił pomocy ponad 900 

konsumentom.  

 

 

Powyższe dane wskazują, że pomoc rzecznika jest nieoceniona i stanowi istotne wsparcie 

naszych konsumentów, którzy w dalszym ciągu stają się ofiarą nieuczciwych praktyk 

rynkowych. 

 

VII. POMOC SPOŁECZNA 

 

1. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie realizuje na rzecz mieszkańców 

naszego powiatu zadania finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

pozytywnie 
załatwione; 160

w trakcie 
postępowania; 4

negatywnie 
załatwione; 30

Skuteczność interwencji Rzecznika konsumenta w roku 2020
(ilość zarejestrowanych spraw)
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Niepełnosprawnych. Tabela poniżej ilustruje ilość złożonych i dofinansowanych wniosków na 

realizacje zadań z tego zakresu. 

Lp. Nazwa zadania 

2020 r. 2021 r. 

Złożone 

 wnioski 

Przyznane 

dofinansow. 

Wypłacone  

dofinansow. 

Złożone  

wnioski 

Przyznane 

dofinansow. 

Wypłacone 

dofinansow. 

1. 

Dofinansowanie turnusów 

rehabilitacyjnych 173 
(z opiekun.) 

71 
(z opiekun.) 

43 
(z opiekun.) 

119 
(z opiekun.) 

93 
(z opiekun.) 

82 
(z opiekun.) 

2. 

Dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne, 

środki pomocnicze dla 

osób indywidualnych 

818 814 812 881 810 807 

3. 

Dofinansowanie likwidacji 

barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się         

i technicznych dla osób 

indywidualnych  

48 28 24 57 44 44 

4. 

Dofinansowanie sportu, 

kultury, rekreacji                         

i turystyki osób 

niepełnosprawnych 

6 4 0 4 4 4 

5. 

Dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjnych dla 

instytucji 

1 1 1 2 2 2 

 

Jak widać z danych zamieszczonych w tabeli panująca pandemia nie spowodowała 

widocznych ograniczeń w udzielaniu wsparcia w stosunku do roku 2020. Praktycznie we 

wszystkich zadaniach (oprócz dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych) 

zwiększyła się liczba osób i podmiotów, które otrzymały pomoc finansową. 

 

Całkowita kwota środków wydatkowanych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

wyniosła w roku 2021 – 1.145.075,50 zł.  podczas gdy w roku 2020 było to 984 029,89 zł. 

Powiat Namysłowski w 2021 roku brał także udział w realizowanym przez PCPR 

pilotażowym programie „Aktywny samorząd”. Celem tego programu jest wyeliminowanie lub 

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Na jego realizację wydatkowano kwotę 

357.227,52 zł. (według stanu na 24.03.2022 r.) 

W 2020 r. rozpoczęła się także kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III”. W jej ramach Powiat Namysłowski – Starostwo Powiatowe zawnioskowało 

o dofinansowanie ze środków PFRON realizacji projektu „Zakup pojazdu przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich”, wykonywanego na 

rzecz Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej. Celem projektu było zapewnienie 
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bezpiecznego dowozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Promyk” 

w Kamiennej oraz uczestników Dziennego Domu Senior+.  

Faktyczny koszt zakupu pojazdu wyniósł: 204.795,00 zł, z tego środki PFRON to: 

87.335,46 zł, środki własne to: 117.459,54 zł.  

 

 W wyniku ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego 

konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2021-2025 (edycja 2020  

i 2021) pozyskano środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na bieżącą 

działalność Dziennego Domu „Senior+” w Namysłowie: 

                                                                    2020 rok                                                                              2021 rok  

    -  kwota dotacji:                                    33.783,94 zł  55.028,68 zł 

    -  kwota wkładu własnego:                   66.419,37 zł  77.700,00 zł  

    -  całkowity koszt realizacji zadania:  100.203,31 zł  132.728,68 zł 

 

 

Powiat Namysłowski realizuje projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej –  

II edycja" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych 

w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje 

ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Wsparciem objęte są osoby  

i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa 

opolskiego. Realizacja projektu odbywa się w ramach partnerstwa, gdzie Liderem Projektu jest 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, a partnerami są inne instytucje, w tym 

Powiat Namysłowski. Z tytułu realizacji tego projektu całkowite przyznane dofinansowanie dla 

naszego powiatu wynosi w okresie realizacji zadania 639 167,55 zł.  

 

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej przeznaczony jest dla 49 osób 

dorosłych w podeszłym wieku (obojga płci). Na dzień 31.12.2021 r. w Domu Pomocy 

przebywało 50 osób: 
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− 24 kobiety, 

− 26 mężczyzn, 

− w tym: 

− 26 osób poruszających się samodzielnie, 

− 24 osoby leżące lub poruszające się na wózkach. 

W ciągu roku przybyło do placówki 11 osób, zaś ubyło 9 (7 zgonów, 2 rezygnacje).  

Od 2021r. istnieje możliwość umieszczenia mieszkańca na czas określony, w dowolnym 

terminie! 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021r. wynosił 4.129,74 zł i był o 272,19 zł 

wyższy jak w roku 2020 (3.857,55 zł) 

Stawka żywieniowa wynosiła w roku 2021 wyniosła – 9,54 zł na osobę (w tym wsad  

do kotła). 

Z powodu stanu pandemii w 2021 r. DPS był zamknięty dla odwiedzających od 

09.12.2021r. do 31.12.2021r. W okresie tym nie odnotowano przypadków zachorowania na 

COVID-19. Placówka była w pełni zabezpieczona w środki ochrony osobistej, niezbędny sprzęt 

i wyposażenie oraz kadrę zapewniającą ciągłość pracy. 

W strukturze DPS funkcjonuje placówka dziennego pobytu – Dzienny Dom Senior+. 

Jej działalność polegała na realizacji zadań z zakresu podstawowych usług mających na celu 

udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu m.in. jednego gorącego 

posiłku oraz innych usług wspomagających potrzeby seniorów. 

W 2021r. DDS+ był czynny 8 godzin dziennie w godzinach od 8.00-16.00 (od 

16.11.2021r.  w godzinach od 7.30 do 15.30), od poniedziałku do piątku. Zapewniał zajęcia dla 

15 osób. Były to głównie usługi: 

− socjalne, 

− edukacyjne, 

− kulturalno-oświatowe, 

− aktywności ruchowej i kinezyterapii,  

− sportowe,  

− aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),  

− terapię zajęciową. 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w DDS+ jest ukończenie 60 roku 

życia, zamieszkanie na terenie powiatu namysłowskiego oraz brak aktywności zawodowej. 



102 
 

Z powodu pandemii w miesiącach styczeń i luty ośrodek został czasowo zamknięty. 

Miesięczny koszt utrzymania wynosił 749,46 zł na osobę, przy średniej odpłatności 

uczestnika wynoszącej 22,73 zł. 

Wykres poniżej ilustruje strukturę organizacyjną i zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej  

 

 

Do najważniejszych sukcesów placówki w roku 2021 można zaliczyć: 

1. Udział w konkursie „Srebrny Laur”. Konkurs obejmował placówki i instytucje  

z województwa dolnośląskiego i opolskiego, działające na rzecz aktywizowania osób 

starszych. Tegorocznym tematem konkursu było ,,Aktywne starzenie się i solidarność 

międzypokoleniowa”. W projekcie należało udokumentować całokształt działalności 

naszego DPS, wszelkie działania podejmowane przez zespół pracujący z mieszkańcami. 

Opisano aktywność Seniorów, podnoszenie ich świadomości na tle hierarchii 

społecznej, przełamywanie barier międzypokoleniowych poprzez wyjazdy integracyjne 

połączone z biesiadą, aktywność fizyczną i czas spędzony na świeżym powietrzu, 

zajęcia rehabilitacji i mini olimpiady sportowe, udział w projekcie  „Raduj się z nami”, 

wspólne porządkowanie terenów zielonych wokół domu, coroczne porządkowanie 

nagrobków naszych byłych mieszkańców przez młodzież szkolną, wspólne ubieranie 

choinki przed świętami i wiele innych inicjatyw, które przyczyniły się do poprawy 

komfortu życia w naszym DPS. Nagrodą w ww. konkursie była wizyta w siedzibie 

Parlamentu Europejskiego w Brukseli dla dwóch osób z Placówki. Nasz DPS wygrał 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ,,PROMYK"

W KAMIENNEJ

49 MIESZKAŃCÓW
KADRA 

34 ETATY

DZIENNY DOM SENIOR+                                                 
W NAMYSŁOWIE

KADRA

2 ETATY,

2 UMOWY 
CYWILNOPRAWNE

15 UCZESTNIKÓW
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nagrodę główną. Ze względu jednak na stan epidemii wyjazd był niemożliwy i został 

przełożony na czas po zakończeniu pandemii. 

2. W dniu 14.07.2021r. została podpisana przez DPS umowa z Bankiem Żywności  

w Opolu. Dotyczyła ona przekazywania artykułów spożywczych otrzymywanych od 

,,Darczyńców” i z Banku Żywności w ramach zapobiegania marnowaniu żywności. 

Łączna wartość otrzymanych przez DPS produktów żywnościowych w roku 2021 

wyniosła 41.027,05 zł! 

3. DPS wziął udział w programie wyrównywania różnic między regionami III, obszar D – 

likwidacja barier transportowych, organizowanych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach ww. programu zakupiono samochód 

Renault Pack Clim Blue przystosowany do przewozu 8 osób niepełnosprawnych, w tym 

2 osób na wózkach inwalidzkich, z windą, za kwotę 204.795,00 zł. Dofinansowanie ze 

środków PFRON wyniosło: 87.335,46 zł, natomiast udział własny budżetu Powiatu, to 

kwota 117.459,54 zł. 

 

Samochód do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców DPS (fot. Barbara Jarmuszewska) 

 

4. W 2021r. DPS złożył Wniosek w ramach Modułu IV programu ,,Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi realizowanego przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem programu było zapewnienie pomocy 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub 

wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez objęcie wsparciem samorządów 

powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych uruchomiły 

dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. 
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  W ramach wsparcia DPS otrzymał kwotę 99.965,00 zł. Otrzymane środki przeznaczono 

między innymi na:   

− środki ochrony osobistej i do dezynfekcji powierzchni i sprzętu, kwota 17.300,00 zł 

− odzież dla mieszkańców i pościel, kwota 36.405,00 zł 

 

− wyposażenie pralni (wózki do przewożenia bielizny, 

pralka automatyczna, stacja parowa),      

− wózki do sprzątania na oddziale,                                                     16.600,00 zł 

− uchwyty łazienkowe i taborety prysznicowe,  

− duży wózek oddziałowy kąpielowy 

− siłownię zewnętrzną, 

− zestaw materiałów i gier do terapii zajęciowej,                         29.660,00 zł 

− ugul wraz z osprzętem i stołem rehabilitacyjnym, 

− kijki trekkingowe i rotory do ćwiczeń kończyn dolnych 

Projekt został zrealizowany bez udziału własnego. 

 

5. Dzięki nawiązaniu współpracy z Przychodnią Rehabilitacyjną ,,ReVita”  

w Mysłowicach możliwe było w 2021 roku objęcie opieką rehabilitacyjną 

mieszkańców, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Rehabilitacja odbywała się 2 – 3 raz w tygodniu i skorzystało z niej 31 mieszkańców 

Domu. Każdy pacjent miał do wykorzystania 80 godzin nieodpłatnej terapii. 

6. Tradycyjnie również w 2021 roku DPS pozyskiwał wsparcie rzeczowe od licznych 

sponsorów. Lokalni przedsiębiorcy dostarczali placówce głownie: środki czyszczące  

i dezynfekujące, materiały opatrunkowe, poduszki, kołdry, materiały papiernicze oraz 

środki do prania. Wsparcia udzieliło w sumie 19 darczyńców działających w naszym 

powiecie. Niezależnie od pomocy lokalnej DPS zabiegał skutecznie także o środki 

ochrony osobistej i sprzęt w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu  

i Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego w Kluczborku. 

7. Dom Pomocy Społecznej wypracował w 2021 roku dodatkowe dochody z działalności 

poza statutowej w kwocie 12.309,42 zł. Były to głównie wpływy z reklam  

i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 
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3. DOM DZIECKA 

Powiat w 2021 roku prowadził placówkę opiekuńczo – wychowawczą jaką jest Dom 

Dziecka z Filią w Namysłowie. Placówka ta funkcjonuje w dwóch odrębnych budynkach.  

W roku 2021 przebywało w niej łącznie 24 wychowanków w wieku od 9 do 22 roku życia.  

W budynku głównym 14 wychowanków (dzieci młodsze) i 10 w budynku filii (dzieci starsze – 

grupa usamodzielnienia). Tyle też miejsc ma na chwilę obecną do zaoferowania prowadzony 

przez powiat Dom Dziecka z Filią.  

  

Większość wychowanków to dzieci mające obu rodziców (19 podopiecznych) pozostałe są 

półsierotami (5 wychowanków).  

 

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2021 roku wynosił 4 944,62 zł 

i był wyższy w stosunku do ubiegłego roku kwotę o 259,49 zł. 

 

W 2021 roku wszyscy wychowankowie są także uczniami szkół działających na terenie 

Namysłowa. Do szkoły podstawowej uczęszcza – 11 dzieci, do branżowej 4, do technikum – 

6, a szkoły policealnej – 2, wyjątkiem jest jedna z podopiecznych - studentka III roku 

Politechniki Wrocławskiej (kierunek Zagospodarowanie przestrzenne). 

W roku 2021 z uwagi na pandemię COVID – 19 ograniczona była organizacja spotkań, 

konkursów, zawodów czy też wyjazdów. Dzieci były urlopowane do domów rodzinnych  

i w okresie wakacji przebywały na koloniach i obozach oraz w sanatorium. 

Ważnym krokiem w obszarze organizacji pieczy zastępczej na terenie Powiatu 

Namysłowskiego było podjęcie przez Radę Powiatu w dniu 24 listopada 2021 roku uchwały  

Dom Dziecka 

14 wychowanków

Kadra placówki:

- 6 pracowników 
administracji i obsługi,

- 8 wychowawców

- 1 psycholog (1/2 et.)

Filia

10 
wychowanków



106 
 

w sprawie utworzenia nowej placówki o nazwie Dom Dziecka „Szansa” w Namysłowie. Taka 

decyzja wynikała z konieczności dostosowania struktury istniejącego Domu Dziecka  

z filią do obowiązujących przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

które ograniczają ilość miejsc w jednej placówce do 14 (w roku 2021 jest ich razem z filią 24). 

Z tego powodu w miejscu działającej obecnie filii powstanie z dniem 1 kwietnia 2022 nowy 

Dom Dziecka dla 12 wychowanków. W związku z koniecznością uruchomiania nowej 

placówki, w roku 2021 podejmowano już prace związane z przystosowaniem filii do przepisów 

obowiązujących przepisów sanitarnych i ochrony p-pożarowej. Dokonano także zakupu 

nowych mebli dla wychowanków. 

 

4. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

 

Od roku 2005 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Nadzieja” prowadzi Warsztaty Terapii 

Zajęciowej. To ważne zadanie zlecone finansowane jest z dotacji przekazywanej 

Stowarzyszeniu przez Powiat Namysłowski. Z oferty tej placówki korzysta nieodpłatnie 25 

niepełnosprawnych uczestników. Podopieczni placówki do swojej dyspozycji mają 5 pracowni:  

a) stolarsko – modelarską,  

b) informatyczno – poligraficzną,  

c) autystyczno – plastyczną, 

d) krawiecko – tkacką,  

e) kulinarną.  

Kadra warsztatów to 12 osób zatrudnionych na 10,7 etatu. 

Placówka finansowana jest głównie ze środków PFRON (wydatki z tego źródła 

wyniosły 542.400 zł) oraz z budżetu Powiatu Namysłowskiego (275.000 zł). Niewielki udział 

w jej budżecie stanowią pozostałe wydatki (11.120 zł), to głównie darowizny od sponsorów. 

Wydatki na działalność WTZ w 2021 roku zamknęły się ostatecznie kwotą 828.520 zł. 
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Spotkanie Wigilijne uczestników i kadry warsztatów ze Starostą (fot. Barbara Jarmuszewska) 

 

VIII.  POWIATOWY URZĄD PRACY 

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Namysłowskiego działającą w formie jednostki budżetowej, wchodzi w skład powiatowej 

administracji zespolonej, a bezpośredni nadzór nad Urzędem sprawuje Starosta. 

Obszarem działania Urzędu jest teren gmin wchodzących w skład Powiatu 

Namysłowskiego. Siedziba Urzędu znajduje się na terenie miasta Namysłowa. 

Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków 

bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, które to działania są realizowane w szczególności  

w zakresie: 

1. polityki rynku pracy; 

2. usług rynku pracy; 

3. instrumentów rynku pracy; 

4. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych; 

5. praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. 
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Polityka rynku pracy nakierowana jest głównie na rozwiązywanie problemów 

strukturalnych rynku pracy i poprawianie skuteczności jego funkcjonowania. Instrumenty 

aktywnej polityki rynku pracy pomagają w realizacji planów działania. Należą do nich: 

1. publiczne programy zatrudnienia; 

2. usługi pośrednictwa i doradztwa zawodowego świadczone przez służby zatrudnienia; 

3. współpraca tych służb z administracją rządową i samorządowa, pracodawcami; 

instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami oświaty i szkoleniowymi oraz 

organizacjami pozarządowymi. 

  Stopa bezrobocia w naszym powiece na koniec roku 2021 utrzymała się na 

poziomie 8,6%, to dokładnie tyle co w roku ubiegłym. Dla województwa Opolskiego 

wskaźnik ten wynosił odpowiednio 6,9% w roku 2020 i 6,0% w roku 2021. Oznacza to, że 

w roku 2021 nieznacznie wzrosła różnica pomiędzy średnią liczoną dla naszego województwa, 

a stopą bezrobocia występującą w Powiecie Namysłowskim. Przedstawiony w liczbach 

bezwzględnych poziom bezrobocia pokazuje natomiast, że ilość bezrobotnych spadła o 10 

osób. W roku 2021 w naszym powiecie było zarejestrowanych bezrobotnych 1 224, podczas 

gdy w roku ubiegłym 1 234. 

STOPA BEZROBOCIA (%) – STAN NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019, 2020 i 2021 roku 

 

 

W populacji 1 224 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Namysłowie większość stanowiły kobiety, było ich 753, co stanowi 61,5 % ogółu 

bezrobotnych. Największy odsetek wśród osób bezrobotnych stanowią ludzie młodzi w grupie 

wiekowej 25 – 34 lata (29%) i 35 – 44 lat (24%). 
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 Na wykresie poniżej zilustrowano dynamikę zmian liczby bezrobotnych w poszczególnych 

miesiącach 2021 roku.  

 Na podstawie znajdujących się w wykresie danych można wyciągnąć wniosek, że nie 

widać istotnej sezonowości tego zjawiska w naszym powiecie. Największa zaobserwowana 

różnica w liczbie bezrobotnych pomiędzy miesiącem styczniem (1 301), a listopadem (1 217) 

wynosi zaledwie 6% i dotyczy miesięcy, w których nie występuje wzrost sezonowego 

zapotrzebowanie na pracę. Zwykle wahania takie można obserwować w miesiącach 

wiosennych i letnich, kiedy pojawia się wzrost ofert pracy w rolnictwie, sadownictwie  

i przetwórstwie. Wydaje się więc, że nasz lokalny rynek pracy opiera się głownie  

o zapotrzebowanie dużych, miejscowych zakładów i zależy od aktualnej koniunktury  

w gospodarce.  Brak typowej dla kraju sezonowości na rynku pracy w naszym powiecie 

przełamuje obowiązujące wciąż stereotypy mówiące, że jesteśmy powiatem o charakterze 

rolniczym. 

 

18 - 24 lata; 
12%

25 - 34 lata; 
29%

35 - 44 lata; 
24%

45 - 54 lata; 
16%

55 - 59 lat; 
10%

pow. 60 lat; 
9%

STRUKTURA WIEKOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE 
NAMYSŁOWSKIM - ROK 2021
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Poziom bezrobocia dla Powiatu Namysłowskiego w poszczególnych miesiącach 2021 roku  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie w 2021 roku pozyskał znaczące środki finansowe: 

- 3 803,3 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset trzy tysiące trzysta złotych) na wsparcie 

przedsiębiorców z powodu COVID-19, w tym w ramach funduszy unijnych PO WER  

123,9 tys. zł; 

- 15,0 tys. zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego (KFS); 

- 14,1 tys. zł (słownie: czternaście tysięcy sto złotych) w ramach programu pilotażowego 

„Nowe spojrzenie – nowe możliwości powiatu namysłowskiego”. Projekt ten obejmuje lata 

2021 / 2022 i opiewa na łączną kwotę 185,2 tys. zł. 

Warto zaznaczyć, że Namysłowski PUP jako jeden z dwóch Powiatowych Urzędów Pracy  

w województwie Opolskim, otrzymał fundusze na realizację ww. projektu. 

 

 

IX. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 

 

 

Powiat Namysłowski na mocy aktu notarialnego (Repertorium A nr 3299/2008 z dnia 

27.06.2008 r.) jest współzałożycielem Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna,  

ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów. Spółka ta została przekształcona z dniem 4 stycznia 2021 

roku w funkcjonującą do chwili obecnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Powiat 

jest większościowym udziałowcem spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  
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i posiada w niej 51% udziałów. Pozostałymi akcjonariuszami są Gmina Namysłów – 47% akcji 

oraz Gminy Pokój, Domaszowice, Świerczów i Wilków – po 0,5 % akcji każda z gmin. 

W 2021 roku kapitał zakładowy spółki został przez jej wspólników podwyższony o kwotę 

1 274 000 zł i wynosił na koniec roku 6 370 000 zł.  

Zadaniem NCZ S.A. jest realizacja usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu 

Namysłowskiego i powiatów ościennych. Realizacja usług odbywała się na podstawie 

zawartych z Opolskim Oddziałem NFZ kontraktów obejmujących takie dziedziny jak: 

lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, psychiatria, 

medycyna paliatywna, usługi opiekuńczo–lecznicze i podstawowa opieka zdrowotna.  

W 2021 roku szpital udzielił rekordowej ilości świadczeń medycznych, które objęły  26 753 

pacjentów!  To o 5 761 więcej jak w roku ubiegłym. Niewątpliwym sukcesem namysłowskiej 

lecznicy, po trudnym i obfitującym w różnego rodzaju perturbacje związane z pandemią 

COVID – 19 i brakami kadrowymi, było utrzymanie działalności Oddziału 

Ginekologicznego. Udało się także rozszerzyć działalność Poradni Urazowo – 

Ortopedycznej oraz Poradni Chirurgii Ogólnej. Było to możliwe dzięki nawiązaniu przez 

szpital współpracy z lekarzem ortopedą oraz lekarzem specjalistą  chirurgii ręki. Szpital podjął 

także ogromną pracę profilaktyczną prowadząc punkty szczepień w których wykonał ponad 

9 500 iniekcji!  

Powiat Namysłowski w roku 2021 zainwestował w szpital kwotę 2.826.552,18 zł                         

( szczegóły na  str. 13 opracowania ) 

 

X. ADMINISTRACJA ZESPOLONA 

 

1. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie realizowała w 2021 

roku swoje zadania biorąc udział w 906 akcjach.  
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Jak co roku działania podejmowane przez naszą jednostkę zdominowały tzw. 

„miejscowe zagrożenia”. W ramach tej kategorii zdarzeń prowadzone były głównie akcje 

związane ze skutkami gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz obsługą incydentów 

związanych z nietypowym zachowaniem się zwierząt i wypadków komunikacyjnych. Wbrew 

powszechnym stereotypom głównym zajęciem straży pożarnej nie jest obecnie walka z ogniem. 

Gaszenie pożarów stanowiło zaledwie 22% działań podejmowanych przez powiatowych 

strażaków. Podobnie jak w roku ubiegłym, również w 2021 roku PSP angażowana była także 

do zdarzeń związanych z „COVID – 19” – najczęściej był to transport na szczepienia osób 

starszych. 

Szczególne akcje ratownicze w 2021 roku: 

− 09.01.2021 r. Krzyków. Pożar budynku mieszkalnego- piwnica – 4 zastępy,  

− 27.02.2021 r. Namysłów. Pożar w centrum handlowym- rozdzielnia prądu – 3 zastępy,  

− 30.03.2021 r. Głuszyna. Pożar budynku mieszkalnego- kuchnia- 4 zastępy,  

− 12.03.2021 r. Zawiść. Pożar tablicy instalacji fotowoltaicznej—3 zastępy,  

− 15.04.2021 r. – Kamienna. Pożar kotłowni w szklarni – 4 zastępy,  

− 23.04.2021 – Przeczów. Wypadek samochodu osobowego, 3 osoby poszkodowane  

w tym 1 osoba uwieziona w pojeździe – 6 zastępów, 

− 07.07.2021 r. Idzikowice. Pożar stogu słomy – 8 zastępów, 

− 30.07.2021 r. – Brzozowiec. Pożar zboża na pniu – 10 zastępów, 

− 30.07.2021 r. – Lubnów. Wypadek samochodu osobowego, 2 osoby uwiezione  

w pojeździe – 5 zastępów,  

− 03.08.2021 r. – Dąbrówka Dolna. Pożar budynku mieszkalnego – pomieszczenie 

sypialni – 7 zastępów,  

Pożary 197

Miejscowe 
zagrożenia

605

Fałszywe alarmy
39

Akcje poza 
powiatem 6

Wyjazdy "covid-19"
89



113 
 

− 13.09.2021 r. – Fałkowice. Pożar kotłowni w budynku jednorodzinnym – 4 zastępy 

− 6.10.2021 r. Głuszyna. Pożar poddasza budynku mieszkalnego,  

− 12.11.2021 r. – Brzozowiec. Pożar budynku mieszkalnego – pustostan 8 zastępów, 

− 04.12.2021 r. – Wężowice. Pożar stodoły – 7 zastępów,  

− 30.12.2021 r. – Woskowice Małe. Pożar garażu – 6 zastępów.  

 

 

  

 

 Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej wspierają druhowie jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, które działają we wszystkich gminach powiatu 

namysłowskiego. W roku 2021 w tej formacji działało na terenie powiatu 942 druhów, to aż  

o 204 osoby mniej jak w roku ubiegłym, kiedy strażaków ochotników było 1146.  

 

 

W 2021 roku w akcjach ratowniczo – gaśniczych łącznie udział wzięło 5615 strażaków, 

w tym 3 202 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i 2 413 strażaków z Ochotniczych 

Straży Pożarnych. Do działań tych użyto 975 samochodów pożarniczych PSP i 492 

samochodów OSP. Łącznie zaangażowanych zostało 1 475 pojazdów pożarniczych.  

Jednostki OSP samodzielnie uczestniczyły w 233 zdarzeniach (29% wszystkich akcji). 

W roku 2021 w sfinansowano następujące zakupy dla Komendy Powiatowej PSP  

w Namysłowie.  

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane zostały:  

1. Wózek paletowy, elektryczny – 16 84,000 zł  
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D O M A S Z O W I C E N A M Y S Ł Ó W P O K Ó J Ś W I E R C Z Ó W W I L K Ó W

CZŁONKOWIE OSP W GMINACH WG STANU NA 2021 ROK   
RAZEM 942 

Liczba druhów

Szacunkowa wartość uratowanego przez strażaków w 2021 roku mienia to kwota 

109.395.000 zł w roku ubiegłym było to 25.408.000 zł! 
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2. Ubrania specjalne trzyczęściowe 18 kompletów – 73 615,50 zł  

3. Rękawice specjalne 20 par – 8 118,00 zł  

4. Rękawiczki jednorazowe i maseczki – 3 420,00 zł  

Z rezerwy celowej budżetu państwa "Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych":  

1. Kamizelka asekuracyjna 10 szt. – 4 489,00 zł  

2. Skafander suchy wodno-lodowy – 6 211,00 zł  

Z budżetu KP PSP w Namysłowie m.in.:  

1. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – 32 481,24 zł  

2. Przewoźny zbiornik na paliwo 1000l – 6 027,00 zł  

3. Przegląd i naprawa samochodu GSBA 4,5/32 – 7 380,00 zł  

Komenda Wojewódzka PSP w Opolu w ramach wprowadzania systemu 

Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) przekazała w 2021 roku wyposażenie 

stanowiska kancelaryjnego o wartości 10 721,91 zł.  

W roku 2021 we własnym zakresie przeprowadzono także bieżące remonty budynku 

polegające na odświeżeniu powłok malarskich wewnątrz pomieszczeń. 

 

2. KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

Z danych zawartych w Policyjnym Systemie Informacyjnym wynika, że w okresie 

styczeń – grudzień 2021 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie łącznie wszczęto 

806 postępowań przygotowawczych. W analogicznym okresie roku 2020 wszczęto 699 takich 

postępowań. Z powyższego wynika, że w roku 2021 wszczęto o 107 postępowań 

przygotowawczych więcej i zanotowano wobec powyższego wskaźnik dynamiki wszczęć na 

poziomie 115,31%. W 2021 r. zanotowano wzrost liczby przestępstw stwierdzonych o 195. 

Ilość czynów zabronionych wzrosła z 618 w 2020 r do 813 w 2021. Daje to wskaźnik dynamiki 

w tej kategorii na poziomie 131,55%. Choć wzrost przestępczości może budzić pewne obawy 

społeczne, to warto podkreślić, że istotna dla poczucia bezpieczeństwa jest wykrywalność tych 

czynów i co za tym idzie nieuchronność kary. Na tym polu nasza jednostka może poszczycić 

się sukcesami. Ogólna wykrywalność czynów stwierdzonych odnotowana przez Komendę 

Powiatową Policji w Namysłowie w 2021 roku wyniosła 83,23% co sprawia, że policja  
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w Namysłowie jest najlepszą jednostką powiatową wśród jednostek Policji garnizonu 

opolskiego. Średnia wykrywalność w województwie wynosi 70,73%. 

Statystykę dotyczącą popełnianych przestępstw ilustruje zamieszczony niżej wykres: 

 

Analiza danych zamieszczonych na wykresie wskazuje na wzrost liczby przestępstw  

w każdej kategorii przestępczości w stosunku do roku 2020. Szczególnie wysoka dynamika 

wzrostu daje się zauważyć w grupie przestępstw gospodarczych. Na taki stan rzeczy mogła 

wpłynąć większa skłonność naszych mieszkańców do dokonywania transakcji i zakupów  

w intrenecie, co w czasie pandemii COVID – 19 stało się bardzo popularne. Wiele osób padło 

ofiarą naciągaczy i oszustów działających w sieci.  

W kategorii stwierdzonych przestępstw kryminalnych dominowały w roku 2021 

kradzieże – 63, kradzieże z włamaniem – 86, uszkodzenia rzeczy – 17, uszkodzenia ciała – 14 

incydentów. 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym ilustruje zamieszczona niżej tabela:  

Rodzaj 

zdarzenia 
2019 r. 2020 r. 2021 r. 

wypadki 18 18 19 

kolizje 455 415 419 

zabici 1 3 2 

ranni 21 15 22 
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Porównując stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2021 r w stosunku do roku 2020 

zauważyć można, że nastąpił wzrost ilości kolizji drogowych o 4, osób rannych o 7 oraz ilości 

wypadków drogowych o 1. Nastąpił spadek w ilości osób zabitych o 1 osobę w porównaniu do 

analogicznego okresu roku ubiegłego.  

Na terenie powiatu namysłowskiego przeprowadzono akcje obejmujące w swoich 

działaniach bezpieczeństwo w ruchu pieszym i kołowym na terenie całego powiatu 

namysłowskiego. Policjanci poza stałymi działaniami prowadzili akcje ukierunkowane na 

bezpieczeństwo poszczególnych uczestników ruchu drogowego. „Niechronieni Uczestnicy 

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

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

Prowadzona była także profilaktyka medialna, gdzie zwracano uwagę na obowiązujące 

przepisy oraz na warunki drogowe wpływające na bezpieczeństwo kierowców. 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie w ramach współpracy z firmą Velux 

przeprowadziła wśród pracowników w/w firmy akcję profilaktyczną w ramach BRD gdzie 

wśród prelegentów prowadzących szkolenia przy wykorzystaniu sprzętów służących do 

symulacji wypadków drogowych byli pracownicy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego. Ponadto przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu BRD z wprowadzeniem  

i zapoznaniem z aktualnymi przepisami w RD w zakresie bezpieczeństwa pieszych wśród 

młodzieży szkół średnich, rodziców oraz osób starszych. W działaniach wykorzystano także 

elementy odblaskowe i profilaktyczne udostępnione przez Starostwo Powiatowe oraz Urząd 

Gminy Namysłów. 

Działania naszej policji obejmowały także realizację zadań z zakresu profilaktyki 

prowadzonej w szkołach. Komenda Policji w Namysłowie brała udział w ogólnokrajowych 

akcjach profilaktycznych takich jak: „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna 

Droga do Szkoły”. Funkcjonariusze tut. KPP uczestniczyli w festynie z okazji „Dnia Dziecka”, 

gdzie w ramach prowadzonych zajęć udostępnili broszury edukacyjne, elementy odblaskowe 

oraz przeprowadzili pokaz sprzętów będących na wyposażeniu Policji. Z uczniami klas 

początkowych szkół podstawowych na terenie powiatu namysłowskiego policjanci 

przeprowadzali spotkania, podczas których omawiano zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa 

w miejscu publicznym i w miejscu zamieszkania. Natomiast z uczniami klas czwartych szkół 

podstawowych policjanci przeprowadzali zajęcia w trakcie, których przekazywali wiedzę  

w zakresie przepisów ruchu drogowego pn. „Bezpieczny rowerzysta”. Przeprowadzono wśród 
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uczniów szkół podstawowych zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberprzestępczości, gdzie 

przestrzegano najmłodszych przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania  

z telefonii komórkowej oraz internetu. Z w/w tematyką spotkali się również uczniowie klas VII, 

VII S.P. i szkół średnich, gdzie dodatkowo przeprowadzono zajęcia dotyczące zagrożeń 

obejmujących narkomanię, odpowiedzialność prawną nieletnich, „handel ludźmi” oraz 

przeciwdziałanie agresji i nienawiści na tle narodowościowym itp. Wśród najmłodszych po raz 

kolejny przeprowadzono konkurs plastyczny „Pierwszy dzień w szkole, opowiem Ci  

o bezpieczeństwie” przy użyciu dostępnych narzędzi medialnych. Wśród wytypowanych 

laureatów przeprowadzono dodatkowe zajęcia w środowisku szkolnym w ramach tematycznej 

profilaktyki. Prowadzono również szeroko zakrojoną akcję informacyjną dotyczącą 

współczesnych zagrożeń z rodzicami nieletnich „Hejt w sieci” przy użyciu dostępnych 

komunikatorów medialnych. Działania w 2021 roku ukierunkowane były również na 

podnoszenie świadomości nieletnich w zakresie panujących obostrzeń sanitarnych związanych 

z COVID – 19. 

W 2021 roku w ramach „Funduszu Wsparcia Policji”, Komendant Powiatowy Policji  

w Namysłowie podpisał porozumienia ze Starostą Namysłowskim, Burmistrzem Namysłowa 

oraz Wójtem Gminy 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. instytucji. 

W sumie na służby w czasie ponadnormatywnym wpłynęło 58 000 złotych: 

- Gmina Namysłów – 25.000 zł., 

- Starostwo Powiatowe w Namysłowie – 20.000 zł., 

- Gmina Wilków – 5.000 zł., 

- Gmina Pokój – 5.000 zł.,  

- Gmina Świerczów – 3.000 zł. 

Zgodnie z założeniami, służby w czasie ponadnormatywnym, realizowane były przede 

wszystkim w porach wieczorowo nocnych i w miejscach, gdzie zgodnie z analizami stanu 

bezpieczeństwa występowało największe zagrożenie przestępstwami i wykroczeniami. Wpływ 

na dyslokację służb miały również informacje o zagrożeniach płynące od społeczeństwa. Były 

to służby o charakterze prewencyjnym. Oprócz osiągniętych wyników, służby w czasie 
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ponadnormatywnym spełniały również rolę stricte prewencyjną, w czasie których zwiększyło 

się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu namysłowskiego. 

Zwiększona liczba patroli prewencyjnych dała również możliwość racjonalnego  

i współmiernego dyslokowania służb do istniejących zagrożeń, zwiększając w sposób 

wymierny liczbę patroli policyjnych w powiecie, co z kolei wpływało na szybką reakcję na 

zaistniałe zdarzenia oraz poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa i samych policjantów 

podejmujących interwencję, którzy mogli w sposób natychmiastowy liczyć na wsparcie swoich 

działań drugim patrolem policyjnym, co bardzo często, bez służb ponadnormatywnych,  

w szczególności w porze nocnej jest po prostu niemożliwe. 

 

3. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO 

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, do zadań organów nadzoru budowlanego 

należy: 

− kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego; 

− kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej; 

− badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych; 

− współdziałanie z organami kontroli państwowej. 

W roku 2021 PINB w Powiecie Namysłowskim przeprowadził 88 kontroli obiektów 

budowlanych. Podejmowanie czynności kontrolnych wynikało w części ze skarg i wniosków 

obywateli, było takich 29. Do Inspektoratu w 2021 roku wpłynęły 348 zawiadomienia  

o rozpoczęciu budowy i 301 zawiadomień o zakończeniu budowy. Inspektorat pracował  

w warunkach epidemii, co powodowało zmniejszenie prowadzonych postępowań w stosunku 

do roku 2020, zwłaszcza w zakresie kontroli odbywających się w terenie. 

Kompetencje organu nadzoru budowlanego, jakim jest powiatowy inspektor nadzoru 

budowlanego, sprowadzają się w zasadzie do działań z zakresu inspekcji i kontroli tak  

w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, jak i utrzymania obiektów 

budowlanych. Wykonywanie zadań i kompetencji przez powiatowego inspektora, 

wynikających ze sprawowania przez niego funkcji organu nadzoru budowlanego pierwszej 

instancji, zapewnia kierowany przez niego inspektorat. 
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4. POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie podlega resortowo Ministrowi 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi i realizuje zadania rządowe w zakresie weterynarii i ochrony zdrowia 

publicznego. Jest jednostką budżetową. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie realizując statutowe zadania na terenie 

powiatu namysłowskiego korzysta ze współpracy z 5 etatowymi pracownikami 

merytorycznymi Inspektoratu Weterynarii w Namysłowie oraz z 5 lekarzami wolnej praktyki, 

którzy w jego imieniu realizują również te zadania. 

W 2021 roku utrzymano status powiatu jako wolnego od gruźlicy, brucelozy, białaczki, 

wścieklizny i choroby Aujeszkiego. Na mocy rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

monitoruje się obok tego pogłowie zwierząt również w kierunku innych chorób zakaźnych 

takich jak pomór klasyczny i afrykański świń i dzików, choroba pęcherzykowa świń, 

pryszczyca bydła, grypa ptaków, gąbczasta encefalopatia bydła, choroba niebieskiego języka, 

gorączki Q, bruceloza owiec i kóz. Wszystkie wyniki tych testów były i są ujemne, a ich 

programy kontynuowane są w roku bieżącym. 

Aktualne są programy zwalczania Salmonelli w stadach brojlerów kurzych i kur niosek.  

W 2021 roku nie odnotowano w żadnej nadzorowanej fermie niebezpiecznych serotypów 

chorób, co potwierdziły badania właścicielskie i urzędowe. 

Od 2006 roku na terenie powiatu nie odnotowano przypadku wścieklizny zarówno  

u zwierząt domowych jak i dzikich.  

W skali kraju niepokojąca jest ilość ognisk HAPAI. Na terenie powiatu namysłowskiego 

mieliśmy do czynienia w tym zakresie z obszarem zagrożonym w rejonie miejscowości 

Głuszyna jako efekt wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu 

Kępińskiego w miejscowości Perzów (15 732 kaczki rzeźne). W lutym br. stwierdzono  

u 6 padłych łabędzi dzikich w rejonie zalewu Michalice również z powodu grypy ptaków. 

W kontekście ASF, Wojewoda Opolski wydał rozporządzenia o odstrzale sanitarnym 

dzików, który to program był realizowany przez koła łowieckie w 2021 roku i jest 

kontynuowany w roku bieżącym. W ramach tych działań na terenie powiatu namysłowskiego 

odstrzelono około 1 000 sztuk dzików.  

Na terenie powiatu nie stwierdzono żadnych reakcji na ASF zarówno u świni udomowionej 

jak i dzików! 

W ramach kontroli dobrostanu zwierząt w 2021 roku wykonano kontrole w 7 

gospodarstwach, stwierdzając różne warunki utrzymania zwierząt. Najczęstsze uchybienia to 

brak środków dezynfekcyjnych, braki dokumentacyjne, zaleganie w kojcach obornika. 
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W wyniku nadzoru gospodarstw rybackich w sezonie 2020/2021 (29 obiektów o produkcji 

ponad 1 000 ton w skali roku), potwierdzono, że stawy są wolne od chorób zakaźnych ryb i że 

nie zaobserwowano objawów i zmian klinicznych wpływających na ich jakość zdrowotną.  

Na terenie powiatu funkcjonuje 11 ferm brojlerów kurzych o znacznym potencjale 

produkcyjnym, 2 fermy brojlerów gęsich. Dwie fermy reprodukcyjna gęsi, zakład wylęgu 

drobiu (gęsi) oraz dwie fermy towarowa kur o obsadzie ponad 250 tys. sztuk. Wszystkie te 

obiekty objęte są nadzorem urzędowym Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

W chwili obecnej PLW nadzoruje pracę 2 wytwórni pasz, gdzie dokonano 6 kontroli i 14 

punktów obrotu detalicznego, w których przeprowadzono 24 kontrole. Wymogu rejestracji 

dokonało 1 530 gospodarstw indywidualnych, produkujących pasze oraz 352 produkujących 

pasze wykorzystywane do skarmiania zwierząt w ramach własnej hodowli. W odniesieniu do 

gospodarstw stosujących środki żywienia zwierząt wykonano 47 kontroli. Pobrano 53 próbki 

paszy w ramach programu krajowego. Wszystkie wyniki badań były ujemne. 

Dokonano odprawy eksportowej 213 transportów paszy z przeznaczeniem na rynek 

wietnamski i singapurski. 

W zakresie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego wykonano 161 kontroli 

stwierdzając 6 uchybień, które na mocy zaleceń porządkowych zostały usunięte.  

Pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii znajduje się 42 gospodarstwa 

ukierunkowane na produkcję mleka z czego kontroli poddano 6 z nich.  

W sumie w sektorze produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego pod nadzorem 

Inspekcji znajdują się 102 podmioty. Z tej ilości 31 poddano bezpośredniej kontroli. 

Warto zauważyć, że pod koniec 2020 roku rozpoczęto zasiedlanie obiektu hodowli świń  

w Zalesiu. Plan technologiczny przewiduje obsadę 6 300 sztuk macior z docelową produkcją 

warchlaków 180 000 sztuk w skali roku. Według naszej oceny jest to najnowocześniejszy 

obiekt w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie. 

 

5. POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA 

 

Głównym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Namysłowie w roku 2021 było działanie na rzecz zapobiegania powstawaniu chorób, 

szczególnie chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego  

i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego w oparciu o analizę ryzyka 

zagrożenia zdrowia i życia, a także promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad 

bezpieczeństwem żywności i żywienia, bezpieczeństwem zdrowotnym wody, oraz 

chemikaliami. 
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, zgodnie z ustawą o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (tj. Dz.U.2021 poz.195), realizuje 

zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami : 

1. higieny środowiska, 

2. higieny pracy w zakładach pracy, 

3. higieny procesów nauczania i wychowania, 

4. higieny wypoczynku i rekreacji, 

5. zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych, 

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

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

ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, 

zapobieganiu powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, 

7. podejmowanie działań związanych z promocją zdrowia i szerzeniem oświaty zdrowotnej 

oraz sprawowanie nadzoru nad ograniczeniem zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanych 

przez środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne. 

W roku 2021 bardzo ważnym działaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, było 

realizowanie zadań związanych z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa SARS- 

CoV-2, który wywołuje zakaźną chorobę COVID-19. Wprowadzony stan epidemii od 20 marca 

2020 r.  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, trwający również w 2021 r., skierował działania 

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Namysłowie, głównie na walkę z trwającą 

epidemią. 

Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-

CoV-2, przede wszystkim identyfikacja i izolacja osób zakażonych, poddawanie kwarantannie 

osób narażonych na zakażenie było zadaniami priorytetowymi.  

Na terenie powiatu namysłowskiego zgłoszono łącznie 2 759 przypadków zachorowania na 

COVID-19, z czego w 179 przypadkach osoby wymagały hospitalizacji, a 60 osób zmarło. 

Łącznie na terenie powiatu kwarantanną zostało objętych 8 188 osób. 
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Dzięki uruchomieniu z końcem grudnia 2020r.  akcji szczepień p/ COVID – 19. Mieszkańcy 

naszego powiatu również mogli skorzystać z tej formy ochrony. 

W Powiecie Namysłowskim % wyszczepialności prezentował się w roku 2021 następująco: 

− Gmina Namysłów – zaszczepionych: 56,34% 

− Gmina Domaszowice – zaszczepionych: 51,33% 

− Gmina Wilków – zaszczepionych: 50,52% 

− Gmina Pokój – zaszczepionych: 49,44% 

− Gmina Świerczów – zaszczepionych: 49,25% 

Szczególnym polem działania Sanepidu w związku z epidemią, były prowadzone przez 

Sekcję Higieny Dzieci i Młodzieży akcje skierowane na ochronę zdrowia dzieci   

i młodzieży szkołach i przedszkolach. W 2021 roku skontrolowano 42 placówki, w których 

przeprowadzono 63 kontrole.   

Wydano 167 opinii dot. czasowego zawieszenia zajęć w placówkach, w związku z sytuacją 

epidemiologiczną związaną z COVID-19 (na podstawie § 18 ust. 23, pkt 2a-2c. Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1604 z p.zm.). 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego powiatu namysłowskiego w 2021 roku 

pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie przeprowadzili 

łącznie 4863 kontrole i wizytacje, w tym 91 przeprowadzonych granicznych kontroli 

sanitarnych żywności, podczas których dokonano 620 ocen partii danego produktu i wydano 

179 świadectw dla żywności spełniających wymagania i dopuszczonych do obrotu. 

W zakresie urzędowej kontroli żywności do badań laboratoryjnych pobrano 179 próbek 

środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.  

Wydano łącznie 174 decyzje administracyjne (w tym 47 płatniczych), 21 postanowień. 

Nałożono 20 mandatów karnych na kwotę 2.100,00 zł, oraz nałożono 2 kary pieniężne na kwotę 

1.000,00 zł. 
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Liczba osób dotkniętych covid-19 w Powiecie Namysłowskim  rok 2021

zmarli chorzy na kwarantannie
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W zakresie prowadzonego monitoringu jakości wody ujawniono w roku 2021 incydent 

związany z skażeniem wody pitnej na ujęciu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie. W trakcie 

prowadzonego nadzoru sanitarnego, stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Wydano  

2 decyzje: decyzję o braku przydatności wody do spożycia dla strefy zaopatrzenia w wodę 

obejmującą miejscowości: Ligota Książęca, Brzozowiec, Mikowice oraz decyzję o warunkowej 

przydatności wody do spożycia dla strefy zaopatrzenia obejmującej miejscowości: Namysłów, 

Barzyna, Bławaciska, Hałderze, Krasowice, Krzemieniec, Minkowskie, Niwki, Nowe 

Smarchowice, Piękna Studnia, Przeczów, Smarchowice Śląskie, Smarchowice Wielkie, Stanek, 

Wszeradów, Zielony Dąb, Żaba, Żabiak, Żabka, wydano komunikaty. Po przeprowadzonych 

przez zarządcę wodociągu działaniach naprawczych i przedstawieniu wyników badań próbek 

wody potwierdzających skuteczność ww. działań, wydano komunikaty informujące  

o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Namysłowie.  

 

XI. PROIRYTETY NA KOLEJNY ROK 

Najważniejsze cele dla Zarządu Powiatu Namysłowskiego w roku 2022 to przede 

wszystkim kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji i rozpoczęcie nowych zadań. Do 

priorytetowych należą nasze największe inwestycje takie jak: 

1. Dokończenie budowy kompleksu lekkoatletycznego przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Namysłowie. 

2. Budowa drogi powiatowej na odcinku Biestrzykowice – Ligota Książęca. 

3. Rozpoczęcie budowy nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych. 

W dalszym ciągu Zarząd Powiatu będzie zabiegał o pozyskiwanie środków zewnętrznych 

z programów UE oraz budżetu Państwa w tym Programu Inwestycji Strategicznych dla 

realizacji inwestycji w naszym powiecie.  

Doskonała współpraca i partnerskie relacje z Gminami naszego powiatu to także istotny 

kierunek działania Zarządu. Owocem takiej współpracy jest między innymi współfinansowanie 

wielu inwestycji drogowych uzgodnionych wcześniej z naszymi partnerami w gminach.  

W dalszym ciągu będziemy także starali się prowadzić remonty nawierzchni dróg i poprawiać 

poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu na drogach powiatowych.  

Szczególne znaczenie ma dla Zarządu edukacja i pomoc społeczna. Planujemy działania 

zmierzające do stałej poprawy wyposażenia naszych jednostek edukacyjnych i poprawy 

standardu usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej, czy Domy Dziecka. 
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Zarząd Powiatu jako większościowy udziałowiec NCZ Sp. z o.o. będzie zabiegał o to, by 

w Namysłowskim Szpitalu usługi dla mieszkańców świadczone były na wysokim poziomie 

 i dostępne we wszystkich rodzajach prowadzonej dotychczas działalności. Zarząd będzie 

podejmował wspólnie z pozostałymi właścicielami spółki działania zmierzające do 

uruchomienia w roku 2022 Oddziału Dziecięcego i Ginekologiczno - Położniczego. 

Wzorem lat ubiegłych Zarząd będzie wspierał działalność sportową i kulturalną na terenie 

naszego powiatu oraz będzie udzielał dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach. 

Priorytetem pozostanie także wysoka jakość usług świadczona naszym mieszkańcom przez 

Starostwo i jednostki podległe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W materiale wykorzystano dane pochodzące ze sprawozdań wydziałów starostwa, materiałów powiatowych 

jednostek organizacyjnych i administracji zespolonej. Korzystano z danych portalu www.stat.gov.pl Głównego Urzędu 

Statystycznego, stron internetowych powiatów i informacji zamieszczonych na stronach BIP urzędów i instytucji. 

http://www.stat.gov.pl/

