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I.

WSTĘP
Obowiązek sporządzania raportu o stanie powiatu wprowadzony został ustawą

o samorządzie powiatowym po raz pierwszy w styczniu 2018 roku. Artykuł 30a wymienionej
ustawy nałożył na zarząd powiatu 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. Dokument ten jest przedmiotem oceny radnych, ale możliwy
jest także udział mieszkańców w debacie dotyczącej przedstawionego raportu. 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 czasie lektury przedstawionego dokumentu warto pamiętać, że rok 2020 to rok
szczególny z uwagi na występującą na świecie pandemię wirusa SARS–CoV-2. Wirus ten nie
ominął także Powiatu Namysłowskiego i wywierał istotny wpływ na funkcjonowanie
samorządu.
W 2020 roku na covid-19 w Powiecie Namysłowskim zachorowało 2041 osób,
zmarło 66 chorych!
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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 42 680 osób (dane na dzień 30.
VI. 2020 na podstawie zameldowania). W Namysłowie mieszka 16 650 osób, na wsiach żyje
26 030 mieszkańców.
O rozwoju lub stagnacji powiatu może świadczyć saldo migracji, które w roku 2020
wyniosło 59 osób in plus. Odpływ mieszkańców w analizowanym roku wyniósł 236 osób, zaś
napływ 295. Analiza przyrostu naturalnego w I półroczu 2020 roku pokazuje zbliżone wartości
zgonów i urodzeń, tych pierwszych było 199, urodziły się zaś 194 żywe dzieci.
Potencjał ekonomiczny naszego powiatu i status finansowy jego mieszkańców może
charakteryzować publikowany przez resort finansów wskaźnik podatkowych dochodów na
jednego mieszkańca, który w roku 2020 wynosił dla naszego powiatu 208,24 zł, podczas gdy
dla całego kraju było to średnio 287,95 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 2020 roku wyniosły ok. 1493 zł
i wzrosły stosunku do roku 2019 ( 1214 zł ). Choć nie są to wartości imponujące, to należy
zauważyć, że obserwujemy jednak w roku 2020 wyraźny wzrost tego wskaźnika!
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
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terenów mieszkaniowych oraz inwestycyjnych, co jest niewątpliwym atutem zwłaszcza dla
naszych młodych mieszkańców.

III.

WŁADZE POWIATU

W roku 2020 w skład liczącej 17 osób Rady Powiatu wchodzili zastępujący 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 (do dnia 14 lutego Ryszard Wołczański)
Andrzej Zielonka
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Zarząd Powiatu liczy 5 osób, w roku 2020 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
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Roman Półrolniczak
Antoni Sobiegraj
Krzysztof Żołnowski
Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
Przewodniczący
Piotr Lechowicz
Pozostali członkowie:
Zbigniew Bratosiewicz
Zenon Kotarski
Adam Maciąg
Lucyna Medyk
Andrzej Michta
Marcin Siejka
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 2020 rok wyniosło 56 479 156,29 zł
co stanowi 103,57% zakładanego na 54 533 884,09 zł planu dochodów.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO (ZŁ)

Rodzina;
1 958 279,79

Pomoc społ.;
2 753 625,36

Gospodarka
Dzialalność
mieszkaniowa; usługowa;
"pozostałe działy"; 649 784,54
995 161,99
2 514 410,01
Transport i
łączność;
369 387,66

Administracja
publiczna;
1 085 974,82

Bezpieczeństwo
publiczne i ochr.
P.poż; 5 172 678

Oświata i
wychowanie;
2 752 105,09

Dochody od osób
prawnych i
fizycznych;
10 523 200,43

Różne rozliczenia ;
27 704 598,600
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Dział klasyfikacji budżetowej
Rolnictwo i łowiectwo

Dochody(zł)
52 338,34

Leśnictwo

67 244,63

Transport i łączność

369 387,66

Gospodarka mieszkaniowa

649 784,54

Działalność usługowa

995 161,99

Administracja publiczna

1 085 974,82

Obrona narodowa

Jak widać na zamieszczonym wykresie
największy udział w strukturze wykonanych
dochodów miały „Różne rozliczenia”. Pod tą
nazwą działu klasyfikacji budżetowej kryją się
subwencje ogólne otrzymywane z budżetu
państwa
–
oświatowa,
wyrównawcza
i równoważąca.

34 500,00

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona P.poż
Wymiar sprawiedliwości
Dochody od osób prawnych i
fizycznych
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie

5 172 678,00
132 000,00
10 523 200,43
27 704 598,60
2 752 105,09

Ochrona zdrowia

854 975,81

Pomoc społ.

2 753 625,36

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza

716 660,60

Drugą wielkością w budżecie są dochody
podatkowe i opłaty. W roku 2020 wykonanie w tej
pozycji wyniosło 100,28% co oznacza, że
pandemia nie spowodowała żadnego uszczerbku
dla budżetu powiatu. Udział w podatku od osób
prawnych w stosunku do zakładanego na
standardowym poziomie planu wyniósł aż 220%
co może oznaczać odporność dużych podmiotów
gospodarczych na kryzys wywołany pandemią.

584 084,00

Bezpieczeństwo
publiczne
to
ponad
5 milionów zł w dochodach bieżących powiatu.
Gosp. komunalna i ochr. środowiska
72 556,63
Na kwotę tą składają się głównie dotacje
z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami.
Rodzina

1 958 279,79

Wykonanie dochodów majątkowych w roku 2020 wyniosło 7 232 337,73 zł
co stanowiło 375,76% założonego planu ( 1 924 726,00 zł ).

Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 r. (zł)
5 330 392
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0

152 653
98 941 937 359,85 636 991,88 46 000
669 245
550 894
158 416
98 941
46 000
1 230

plan

30 000
400 000

wykonanie
plan

wykonanie

Na uwagę zwraca wysoka wartość wykonania dochodów majątkowych powiatu
wyniosły one ponad 5 milionów w dziale „Różne rozliczenia”. To w tej pozycji budżetu
znalazły się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na takie zadania
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jak budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych (3 mln. zł) i budowa centralnej
sterylizatorni w szpitalu (1,7 mln. zł) oraz na pozostałą działalność inwestycyjną.
Niewielkie wykonanie dochodów majątkowych w dziale „Ochrona zdrowia” dotyczy
środków otrzymanych na budowę instalacji tlenowej w szpitalu. Z uwagi na fakt, że otrzymana
od Wojewody Opolskiego dotacja na ten cel pojawiła się pod koniec roku 2020, znaczną część
środków (370 tys.) przeniesiono na rok 2021. Istotny wzrost dochodów majątkowych
w stosunku do planu wystąpił w dziale „Transport i łączność”. To w tym dziale znalazły się
środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania, które będą realizowane w 2021
roku.
Ogółem wykonano dochody powiatu w roku 2020 na kwotę 63 711 494,02 zł co stanowi
112,85% założonego planu.
2. WYDATKI
Wykonanie wydatków bieżących Powiatu Namysłowskiego w roku 2020 wyniosło
49 325 387,77 zł, co stanowi 91,55% zakładanego planu (53 876 958,09 zł).
STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU
NAMYSŁOWSKIEGO (ZŁ)
Edukacyjna opieka
wychowawcza;
4 877 780,83

"pozostałe działy";
2 441 408,15

Rodzina;
3 056 462,22

Transport i
łączność;
1 883 554,29

Pozostałe zadania
w zakresie Polit.
Społ.; 2 665 436,32

Pomoc społeczna;
3 294 365,75

Oświata i
wychowanie;
19 390 229,35
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Admninistracja
publiczna;
6 481 231,55
Bezpieczeństwo
publiczne i ochr.
P.poż; 5 234 919,31

Dział klasyfikacji budżetowej

Wydatki (zł)

Rolnictwo i łowiectwo

Plan (zł)

52 258,30

Leśnictwo

53 960,00

107 325,00

112 120,00

1 883 554,29

2 074 414,00

Gospodarka mieszkaniowa

328 399,11

403 400,00

Działalność usługowa

685 488,35

719 098,00

6 481 231,55

6 630 634,60

Transport i łączność

Administracja publiczna
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
P.poż
Wymiar sprawiedliwości
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie

34 500,00

40 000,00

5 234 919,31

5 260 050,00

132 002,20

132 003,00

76 983,59

119 962,00

0,00

1 291 210,00

19 390 229,35 20 972 166,57

Ochrona zdrowia

855 658,01

866 146,81

Pomoc społ.

3 294 365,75

3 693 998,23

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza

2 665 436,32

2 712 835,88

4 877 780,83

5 291 395,00

Rodzina

3 056 462,22

3 305 069,00

Tabela zamieszczona po lewej stronie
ilustruje wielkości wykonanych w roku
2020 wydatków w stosunku do
poziomu zaplanowanego w planie
budżetu.
Znacząco
mniejsze
wykonanie po stronie wydatkowej
zauważyć można w dziale „Oświata
i wychowanie” oraz w dziale
„Edukacyjna opieka wychowawcza”.
Taki poziom wykonania to wyraźny
wpływ pandemii covid-19, która
znacząco ograniczyła funkcjonowanie
szkół i placówek wychowawczych,
szczególnie w zakresie udziału
uczniów w projektach praktyk
zagranicznych.

Także w pozostałych działach
klasyfikacji zaobserwować można
Gosp. komunalna i ochr. środowiska
68 941,76
78 495,00
różnice
pomiędzy planowanymi,
Kultura i ochrona dziedzictwa nar.
79 872,23
90 000,00
zrealizowanymi
faktycznie
Kultura fizyczna
19 979,60
30 000,00 a
wydatkami bieżącymi powiatu. W większości to efekt wprowadzonych z powodu pandemii
ograniczeń.
Wykonanie wydatków majątkowych w analizowanym roku wyniosło 2 879 396,43 zł,
co stanowiło 86% planu (3 348 242,00 zł).
Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 r. ( zł)

Rolnictwo i
łowiectwo

Transport i
łączność

Gospodarka
mieszkaniowa

Działalność
usługowa

Administracja
publiczna

Obrona
narodowa

plan

98941,00

1506641,00

20000,00

213069,00

14000,00

wykonanie

98941,00

1505668,79

20000,00

122729,47

13934,06

plan

Oswiata i
wychowanie

Ochrona
zdrowia

46000,00

Bezpieczeńst
wo publ.i
ochr. P.poż
199216,00

185000,00

1065375,00

46000,00

192594,29

184153,82

695375,00

wykonanie

W powyższej tabeli uwagę zwraca mniejsze niż zakładano wydatkowanie środków na
ochronę zdrowia. Ma to związek z otrzymaną od Wojewody Opolskiego decyzją o dotacji
wynoszącej 400 000 zł przeznaczonej na budowę instalacji tlenowej dla szpitala. Otrzymane
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środki należało ująć w planie wydatków, zaś faktyczne wykonanie wyniosło w roku 2020
jedynie 30 000 zł i polegało na wykonaniu fundamentów pod zbiornik z tlenem. Z uwagi na
rozpoczęcie realizacji zadania z końcem roku, tylko taki zakres prac był możliwy do
zrealizowania. Pozostałe prace są kontynuowane w roku bieżącym. Istotną częścią wydatków
na ochronę zdrowia stanowią środki przeznaczone na zakup akcji naszego szpitala za kwotę
650 000 zł, działanie takie w znaczący sposób wpłynęło na poprawę kondycji finansowej
szpitala.
Realizacja ogółu wydatków powiatu wyniosła w 2020 roku 52 204 784,20 zł co
stanowi 91,23% wydatków planowanych.

3. ZADŁUŻENIE POWIATU
Poziom zadłużenia naszego powiatu na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów
wynosił 4 956 360 zł co stanowi 8,78 % planowanych dochodów. To bardzo dobry wskaźnik!
KREDYTY I POŻYCZKI WG STANU NA KONIEC 2020 ROKU:
 Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 5.000.000 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 –
1.642.000,00 zł;
 Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 2.300.000 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 –
690.000,00 zł;
 Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 2.181.000 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
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o marżę banku w wysokości 0,70 punktów procentowych, do spłaty pozostało –
1.211.660,00 zł;
 Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 1.100.000 zł na
podstawie umowy z dnia 19 listopada 2018 roku Nr KR-18-01721; zabezpieczenie
spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z 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 –
785.700,00 zł;
 Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 700.000 zł na
podstawie umowy z dnia 18 grudnia 2019 roku Nr KR-19-01542; zabezpieczenie spłaty
kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, okres spłaty do
31.12.2029 r., oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej
o marżę banku w wysokości 0,79 punktów procentowych, do spłaty pozostało –
630.000,00 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,
 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 przyjaznego otoczenia dla uczniów za specjalnymi potrzebami.
W 2020 roku nie realizowano wydatków finansowanych ww. środkami. Plan finansowy
zakłada ich wydatkowanie w roku 2021.

13

STRATEGIE, PROGRAMY I REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU

V.

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.
Zakres przedmiotowy dokumentu oparto o ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym. Zgodnie z nią powiat wykonuje określone ustawami zadania
publiczne o charakterze ponadgminnym. Zapisy strategii w głównej mierze odnoszą się do
wymienionego katalogu zadań, a także do kontekstu i uwarunkowań zewnętrznych związanych
ze współpracą z podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie polityki rozwoju oraz
z partnerami z sektora gospodarczego i pozarządowego. Celem strategii było określenie
priorytetów na najbliższe lata. Lata kluczowe dla możliwości realizowania zmian społeczno –
gospodarczych. To czas pełnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020
wspierającej: innowacyjność, kooperację na różnych szczeblach władz samorządowych, ale
także grup społecznych, szerokie postrzeganie problemów i metod ich rozwiązania.
Przedstawione kierunki rozwoju mają na celu przygotowanie Powiatu Namysłowskiego na
dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, a także mają uczynić
go kreatorem i proaktywnym aktorem działań służących rozwojowi wspólnoty lokalnej oraz
inicjatorem działań przyczyniających się do budowania stabilnej pozycji w regionie i kraju.
Realizując w ten sposób nowy kierunek polityki rozwoju regionalnego.
W roku 2020 realizowano zadania wpisujące się w konkretne obszary strategiczne i cele
strategii.
REALIZACJA W ROKU 2020
Obszar strategiczny – Infrastruktura techniczna: Cel strategiczny A Wzrost dostępności
komunikacyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego

Zadanie - Przebudowa drogi powiatowej DP 1129 O na odc. Mikowice-Ligota Książęca –
wnioskowanie i rozliczanie w ramach Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2019.

14

Zadanie - Remont drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Kozuby-Jagienna – wnioskowanie
i rozliczanie w ramach Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2019.

Obszar strategiczny - Konkurencyjność gospodarcza Powiatu: Cel strategiczny C
Wzrost konkurencyjności obszarów wiejskich rolnictwa i rybołówstwa
Zadanie – Scalanie gruntów obiekt Zofijówka – rozliczanie – (Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020)

WNIOSKOWANIE I REALIZACJA W ROKU 2020
Obszar strategiczny – Wysoka jakość kapitału społecznego i bezpieczeństwo społeczne
mieszkańców: Cel strategiczny D Bezpieczeństwo mieszkańców
Opracowano i złożono 3 wnioski do „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań – Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 –
2020” – edycja 2020 r.:
 Bezpieczne przejście dla pieszych w miejscowości Smogorzów, na ul. Głównej przy Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie (budynki placówki zlokalizowane w Smogorzowie) –
projekt oceniony pozytywnie, nie otrzymał dofinansowania na poziomie ministerstwa,
 Bezpieczne przejście dla pieszych w miejscowości Głuszyna, na ul. Głównej przy Zespole
Szkolno – Przedszkolnym – projekt oceniony pozytywnie, nie otrzymał dofinansowania na
poziomie ministerstwa,
 Bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Łączańskiej w Namysłowie – projekt oceniony
pozytywnie, otrzymał dofinansowanie i został zrealizowany w 2020 r.

WNIOSKOWANIE I REALIZACJA W ROKU 2020/2021
Obszar strategiczny – Wysoka jakość kapitału społecznego i bezpieczeństwo społeczne
mieszkańców: Cel strategiczny A Rozwój systemu oświaty na terenie Powiatu
Namysłowskiego
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Opracowano i złożono wniosek do „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, realizacja została zaplanowana do końca
2021 r. Całkowita wartość projektu 3 205 198,00 zł.
W ramach tego celu strategicznego realizowany jest projekt „Kształcimy fachowców na
lokalny rynek pracy” – działanie 9.2.1 w ramach RPO WO 2014-2020, oraz projekt „Edukacja,
Integracja i Nowoczesność w Powiecie Namysłowskim” – działanie 9.1.1 także w ramach RPO
WO 2014-2020.
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.
Programy realizowane przez Powiat Namysłowski w roku 2020:
 „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata
2017 -2022”, koordynacją tego programu zajmuje się Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych Starostwa (więcej o programie w części VI pkt 8);
 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.
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 Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa
Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 – 2020. Program określa ramy stałej,
partnerskiej współpracy i współdziałania organów administracji samorządowej
i państwowej oraz podmiotów kreujących życie społeczne z mieszkańcami Powiatu
Namysłowskiego. Program został zbudowany w oparciu o elementy Rządowego
programu

ograniczania

przestępczości

i

aspołecznych

zachowań

„Razem

Bezpieczniej”. 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. Nad realizacją
programu pieczę sprawuje Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, która w 2020 roku
odbyła jedno posiedzenie wspólnie z

Powiatowym

Zespołem

Zarządzania

Kryzysowego.
 Program współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi
w 2020 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
 „Powiatowa

strategia

rozwiązywania

problemów

społecznych

Powiatu

Namysłowskiego na lata 2016-2023”
została przyjęta Uchwałą Nr XV/119/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia
30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia: Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2023”
 „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”
 „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023"
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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”.
 „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”.
 „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 2020 Rada Powiatu podjęła 64 uchwały. Większość uchwał miała charakter
porządkowy i regulowała bieżące kwestie organizacyjne i finansowe powiatu. Najbardziej
istotne znaczenie miały uchwały dotyczące przyjęcia budżetu na 2021 i udzielenia wotum
zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok. Podejmowano uchwały w sprawie
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
l.p.

Nr uchwały

181 XXIII/181/2020

Data
30 grudnia 2020 r.

Tytuł
w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą
planu dochodów i wydatków w 2020 roku

18

30 grudnia 2020 r.

w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i
przechowywanie pojazdów w 2021 roku

179 XXIII/179/2020

30 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i
wysokości środków finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na ich realizację w 2020 r. dla
Powiatu Namysłowskiego

178 XXIII/178/2020

30 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej

177 XXIII/177/2020

30 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

176 XXIII/176/2020

30 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia
Powiatu

175 XXIII/175/2020

30 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska,
Bezpieczeństwa i Porządku

174 XXIII/174/2020

30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021
rok

173 XXIII/173/2020

30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2021
- 2029

180 XXIII/180/2020

172

XXII/172/2020

27 listopada 2020 r.

sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/2019 Rady
Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na
2020 rok

171

XXII/171/2020

27 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą
planu wydatków w 2020 roku

170

XXII/170/2020

27 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą
planu dochodów i wydatków w 2020 roku

27 listopada 2020 r.

sprawie zmiany uchwały Nr XX/159/2020 Rady
Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Namysłowskiego na lata 2020 - 2029

XXII/168/2020

27 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu
współpracy
Powiatu
Namysłowskiego
z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2021”

167 XXII/167/2020

27 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu
Namysłowskiego na 2021 rok

27 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i
wysokości środków finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na ich realizację w 2020 r. dla
Powiatu Namysłowskiego

169 XXII/169/2020

168

166

XXII/166/2020

19

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych
na
terenie
Powiatu
Namysłowskiego na rok 2021

165

XXII/165/2020

27 listopada 2020 r.

164

XX/164/2020

28 październik 2020 r.

w
sprawie
udzielenia
poręczenia
Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.

163

XX/163/2020

28 październik 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Pokój

162

XX/162/2020

28 październik 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą
planu wydatków w 2020 roku

161

XX/161/2020

28 październik 2020 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą
planu przychodów, dochodów i wydatków w 2020
roku

dla

160

XX/160/2020

28 październik 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/2019 Rady
Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na
2020 rok

159

XX/159/2020

28 październik 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020
- 2029

158

XX/158/2020

28 październik 2020 r.

w sprawie rezygnacji Powiatu Namysłowskiego z
członkostwa w Stowarzyszeniu LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „Stobrawski Zielony Szlak”

157

XX/157/2020

28 październik 2020 r.

w sprawie rezygnacji Powiatu Namysłowskiego z
członkostwa
w
Stowarzyszeniu
„Opolska
Regionalna Organizacja Turystyczna”

156

XX/156/2020

28 październik 2020 r.

w sprawie uznania skargi dotyczącej opieszałości
zarządcy dróg powiatowych – za bezzasadną

155

XIX/155/2020

09 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą
planu dochodów i wydatków w 2020 roku

154

XIX/154/2020

09 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą
planu wydatków w 2020 roku

153

XIX/153/2020

09 września 2020 r.

w sprawie przekazania środków finansowych
Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w
2020 roku

152

XIX/152/2020

09 września 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Namysłów

151

XIX/151/2020

09 września 2020 r.

w
sprawie
udzielenia
dotacji
Rzymskokatolickiej
Podwyższenia
Świętego w Pokoju

150

XIX/150/2020

09 września 2020 r.

w
sprawie
udzielenia
dotacji
Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w
Smogorzowie

149

XIX/149/2020

09 września 2020 r.

w
sprawie
udzielenia
dotacji
Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Wilkowie

20

Parafii
Krzyża

09 września 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego

09 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.:
Edukacja, Integracja i Nowoczesność w Powiecie
Namysłowskim, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 20142020 oraz środków z Budżetu Państwa w ramach
Poddziałania 9.1.1 - Wsparcie kształcenia
ogólnego oraz wniesienia wkładu własnego do
tego projektu

146 XVIII/146/2020

24 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.:
„Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz
środków Budżetu Państwa w ramach Poddziałania
9.2.1 - Wsparcie kształcenia zawodowego oraz
wniesienia wkładu własnego do tego projektu

145 XVIII/145/2020

24 czerwca 2020 r.

w sprawie uznania skargi na działania dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – za
bezzasadną

144 XVIII/144/2020

24 czerwca 2020 r.

w sprawie uznania petycji dotyczącej wdrożenia
płatności
bezgotówkowych
w
Starostwie
Powiatowym w Namysłowie za zasługującą na
uwzględnienie

143 XVIII/143/2020

24 czerwca 2020 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty niepodatkowych
należności stanowiących dochody budżetu
powiatu instrumentem płatniczym

142 XVIII/142/2020

24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/130/2020 Rady
Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 maja 2020
roku w sprawie zmian budżetu w związku ze
zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku

141 XVIII/141/2020

24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą
planu dochodów i wydatków w 2020 roku

140 XVIII/140/2020

24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą
planu dochodów i wydatków w 2020 roku

139 XVIII/139/2020

24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2019 Rady
Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Namysłowskiego na lata 2020 - 2030

138 XVIII/138/2020

24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za
2019 rok

148

147

XIX/148/2020

XIX/147/2020
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137 XVIII/137/2020

24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z
wykonania
budżetu
oraz
sprawozdania
finansowego za 2019 rok

136 XVIII/136/2020

24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi
Namysłowskiego wotum zaufania

135

134

133

XVII/135/2020

XVII/134/2020

XVII/133/2020

Powiatu

25 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady
Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 grudnia 2018
r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

25 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2019 Rady
Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji

25 maja 2020 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
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XVII/132/2020

25 maja 2020 r.

w sprawie określenia zadań i wysokości środków
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich
realizację
w
2020
r.
dla
Powiatu
Namysłowskiego
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XVII/131/2020

25 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą
planu dochodów i wydatków w 2020 roku

130

XVII/130/2020

25 maja 2020 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą
planu dochodów i wydatków w 2020 roku
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XVII/129/2020

25 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2019 Rady
Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Namysłowskiego na lata 2020 - 2030

128

XVI/128/2020

09 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą
planu dochodów i wydatków w 2020 roku

127

XVI/127/2020

09 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą
planu wydatków w 2020 roku

09 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/103/2019 Rady
Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Namysłowskiego na lata 2020 - 2030

26 lutego 2020 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do
realizacji zadania budowy obwodnicy Namysłowa,
w ciągu drogi krajowej nr 39, jako zadania
priorytetowego

126

125

XVI/126/2020

XV/125/2020

124

XV/124/2020

26 lutego 2020 r.

w sprawie uznania skargi dotyczącej realizacji
zadania pn.: „Przebudowa drogi – budowa ścieżki
rowerowej przy DP 1102 O na odcinku Józefków –
Objazda” – za bezzasadną
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XV/123/2020

26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą
planu dochodów i wydatków w 2020 roku
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122

XV/122/2020

26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą
planu wydatków w 2020 roku

11

XV/121/2020

26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/103/2019 Rady
Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Namysłowskiego na lata 2020 - 2030

120

XIV/120/2020

29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą
planu dochodów i wydatków w 2020 roku

29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady
Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019
r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2019

29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/103/2019 Rady
Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Namysłowskiego na lata 2020 - 2030

119

XIV/119/2020

118

XIV/118/2020

VI.

REALIZACJA ZADAŃ POWIATU PRZEZ 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 2020 w jednostce tej zatrudnionych
było 66 pracowników, tj. o 3 mniej jak w roku 2019 (wg. stanu na dzień 31 grudnia). Poniższa

1.
2.
3.
4.
5.

Komórka organizacyjna

Kadra Kierownicza
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansów
Stanowisko ds. kontroli
Wydział Architektury i Budownictwa
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Zatrudnienie
w etatach na dzień 31.12.2020 r.

L.p.

Zatrudnienie
w etatach na dzień 31.12.2019 r.

tabela ilustruje zasoby kadrowe i stan ilościowy pracowników starostwa w roku 2019 i 2020.

4
8
5
1
5

4
9
5
0
4

(w tym 1 osoba
zatrudniona na
zastępstwo)

(w tym 1 osoba
zatrudniona na
zastępstwo)

Zatrudnienie
w etatach na dzień 31.12.2019 r.

Zatrudnienie
w etatach na dzień 31.12.2020 r.

2

2

13

12

8.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomościami
Wydział Komunikacji i Transportu

8

6

9.

Wydział Dróg

3,5

3,5

3

3

2¾
2,5

1¾
2,5

2

2

3

3

Komórka organizacyjna

L.p.

6.
7.

10. Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia
Powiatu
11. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
12. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obywatelskich
13. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
14. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
15. Biuro Prawne
16. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
17. Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi
18. Personel sprzątający
19. Pracownik gospodarczy
20. Pomoc administracyjna
(wynagrodzenie refundowane przez PUP)
RAZEM:

0

0

(Firma zewnętrzna)

(Firma zewnętrzna)

1

1

¼

¼

2
0,5
3,5

2
0,5
4,5

69

66

W 2020 roku odbyło się 10 Sesji Rady Powiatu na których podjęto 64 uchwały. Z uwagi
na panującą pandemię, po raz pierwszy w historii powiatu 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 – Sala NOK i Sala
Narad UM. Zarząd Powiatu obradował na 40 posiedzeniach zorganizowanych na Sali Narad
im. Michała Ilnickiego w budynku Starostwa. W całym 2020 roku Zarząd Powiatu podjął
141 uchwał.
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Rada Powiatu rozpatrywała w 2020 roku 3 petycje, z których jedna została uznana za
zasługującą na uwzględnienie i dotyczyła umożliwienia interesantom dokonywania
w Starostwie płatności bezgotówkowych.
W 2020 r. wpłynęło 5 skarg, które były rozpatrzone bezpośrednio w tut. Urzędzie.
Dwie skargi po przeprowadzonym wnikliwym postępowaniu zostały uznane za zasadne, trzy
uznano za bezzasadne, z czego dwie skargi były rozpatrywane przez Radę Powiatu
Namysłowskiego.
Od 23 września 2020 roku po raz pierwszy pojawił się obowiązek publikacji nagrania
sesji wraz z transkrypcją mowy. Od tej pory wszystkie nagrania obrad tego organu zostają
wyposażone w napisy.
Także w tym roku wyznaczono w Starostwie Koordynatora ds. dostępności, którego
zadaniem jest analizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych i dostosowanie usług
świadczonych w starostwie do wymagań takich osób.
Niemal cały 2020 rok był także rokiem pracy w szczególnych, dyktowanych przez
pandemię covid-19 warunkach. Urząd pracował w reżimie sanitarnym, w czasie, którego
obowiązywały ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów (limity osób, umawianie
wizyt na telefon, praca zdalna). Nie obeszło się jednak bez absencji pracowników. W 2020 roku
20 osób przebywało na kwarantannie i również 20 pracowników odbywało w domach izolację.
Z uwagi na naukę zdalną uczniów oraz czasowe zamknięcie żłobków i przedszkoli, wielu
rodziców korzystało także z opieki nad małymi dziećmi. Pomimo tych utrudnień, Urząd nie
przestał funkcjonować i przez cały 2020 rok świadczył nieprzerwanie usługi dla naszych
mieszkańców.

Budynek Starostwa Powiatowego w Namysłowie (fot. Barbara Jarmuszewska)
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2. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY OBYWATELSKIE
W

obszarze

zarządzania

kryzysowego

działania

Powiatu

Namysłowskiego

zdominowała pandemia covid-19. Na stronach internetowych Urzędu zamieszczano ulotki
informacyjne, plakaty dotyczące tematyki ochrony przed zakażeniem covid-19. Starosta na
bieżąco informował także o nowych przypadkach zakażenia.
Podejmowano działania profilaktyczne, polegające na zabezpieczeniu jak największej
liczby jednostek podległych, placówek medycznych, instytucji, szkół w środki do dezynfekcji
i podstawowej ochrony. Wnioskowano o udzielnie wsparcia do organów Wojewody w zakresie
zapotrzebowania na środki ochrony osobistej w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia
SARS-CoV-2. Organizowano dystrybucję środków ochrony osobistej dla podmiotów
działających na terenie Powiatu Namysłowskiego były to m.in: testy antygenowe,
pulsoksymetry, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, oraz maseczki ochronne, przyłbice,
kombinezony i termometry. Tylko z budżetu Powiatu ten cel wydatkowano kwotę
36 268,90 zł. Wydatki te dotyczyły zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników
Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu.
W zakresie działań przeciwdziałania i zwalczania covid 19 zorganizowano także na
terenie Powiatu ośrodek kwarantanny instytucjonalnej. Osoby skierowane na kwarantannę
mogły ją bezpiecznie bez narażania bliskich odbywać w budynku przy ul. Pułaskiego (dawny
internat). Ośrodek zapewniał przebywającym na kwarantannie wyżywienie, nadzorowanie
stanu zdrowia oraz całodobowy monitoring. Jednocześnie z pobytu w ośrodku mogło
skorzystać 100 podopiecznych. W roku 2020 z pobytu w ośrodku skorzystało 46 osób.
Najtrudniejszym logistycznym i organizacyjnym wyzwaniem w roku 2020 było
przygotowanie „szpitala covidowego” w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. W dniu
17 października Powiat został zobowiązany decyzją Wojewody Opolskiego do przygotowania
miejsc dla 80 pacjentów chorych na covid.

Szpital w Namysłowie (fot. Barbara Jarmuszewska)
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Powiat wspierał także służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców w tym
celu finansował służby ponadnormatywne Policji (15 000 zł) i przeznaczył dofinansowanie na
zakup sprzętu dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i Powiatowej Komendy Policji
w Namysłowie i Ochotniczych Straży Pożarnych. W zakupach tych znalazły się m.in. radiowóz
policyjny i samochód kwatermistrzowski straży pożarnej (fotografie poniżej), łódź ratunkowa,
parawan drogowy itd.

Poprawa bezpieczeństwa to także troska o pieszych użytkowników ruchu drogowego.
Powiat skutecznie zabiegał o środki z rządowego programu „Ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. Dzięki otrzymanemu
wsparciu za kwotę blisko 100 000 zł udało się wykonać tzw. inteligentne przejście dla pieszych
na ulicy Łączańskiej w Namysłowie (fotografia poniżej).

(fot. Barbara Jarmuszewska)
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3. GEODEZJA, KARTOGRAFIA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Powiat Namysłowski uczestniczy w realizacji projektu „E-usługi cyfrowych zasobów
geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”, którego celem jest wspólne
działanie powiatów Województwa Opolskiego oraz Samorządu Województwa na rzecz
rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów
publicznych. Projekt jest realizowany w ramach działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO na
lata 2014 – 2020. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2021 r. W roku 2020
Powiat Namysłowski wydał na realizację projektu kwotę 115.513,48 zł.
Całkowita wartość zadania dla Powiatu Namysłowskiego to 515.437,84 zł (wkład
własny Powiatu to kwota 120.483,19 zł).
Wykonano digitalizację dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla Powiatu
Namysłowskiego. Przetworzono do postaci elektronicznej około 30 tys. stron operatów
geodezyjnych oraz 1460 arkuszy map (mapy ewidencyjne, klasyfikacyjne, glebowo-rolnicze,
katastralne i regulacyjne). Całkowita wartość zadania to 80.000,00 zł. W ramach w/w
projektu zakończono proces informatyzacji mapy zasadniczej – 100% obszaru Powiatu posiada
numeryczną mapę zasadniczą.
W 2020 r. założono bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) objętych
zakresem mapy zasadniczej oraz bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
(GESUT) dla całości obszaru Gminy Pokój. Całkowita wartość zrealizowanych prac to
120.000,00 zł.
Powiat Namysłowski realizuje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 prace scaleniowe dla obrębu Zofijówka, Gmina Domaszowice. Zarząd Powiatu
dnia 20.12.2018 r. podpisał umowę o dofinansowanie na realizację w/w prac scaleniowych
i zagospodarowania po scaleniowego. W roku 2020 na realizację prac scaleniowych wydano
kwotę 102.791,00 zł. Całkowita wartość zadania to 2.303.183,00 zł brutto (kwota pomocy to
1.465 514,00 zł, a środki własne Skarbu Państwa to kwota 837.669,00 zł).
Przekwalifikowano 19,4909 ha gruntów rolnych na grunty leśne. Usługa zrealizowana
w ramach procedur z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość zrealizowanych prac to 7.995,00 zł .
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Na bieżąco aktualizowano i nadzorowano funkcjonowanie informatycznego systemu
dostępu do baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (GEOINFO 7
i.KERG) dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego. Około 97 % prac geodezyjnych
zgłaszanych jest drogą elektroniczną. 100 % zmodyfikowanych baz danych geodezyjnych,
opracowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przekazywana jest w formacie
informatycznym GEO-INFO.
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
ogólnodostępnej usługi przeglądania danych przestrzennych Web Map Service (WMS),
zawierającą informacje o jednostkach ewidencyjnych, obrębach, arkuszach ewidencyjnych,
działkach, budynkach, klasoużytkach, osnowie poziomej i wysokościowej.
Usługa WMS: http://185.179.59.205/cgi-bin/namyslow?
W porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju uruchomiono 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
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.
Obok zadań o charakterze strategicznym, wydział realizuje zadania usługowe. Analiza
ilości wykonanych prac pozwala w pewien sposób ocenić aktywność inwestycyjną w naszym
powiecie.
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Tabela zamieszczona poniżej ilustruje ilościowe i wartościowe porównanie usług
wykonanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w roku
2020 w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z analizy przedstawionych danych można
wnioskować, że zjawiska kryzysowe powodowane pandemią coronawirusa nie spowodowały
istotnego zmniejszenia ilości załatwianych w starostwie usług geodezyjnych (- 2,11 %). Może
to pośrednio świadczyć o skali obrotu na rynku nieruchomości i pewnej odporności
miejscowych inwestorów na kryzys gospodarczy. Jeszcze bardziej istotny jest wzrost
wartościowy wykonanych zadań o 3,64 % w stosunku do roku 2019.

Lp.

Asortyment Prac

1.

Zgłoszone prace
geodezyjne
Sprzedaż map
Narady koordynacyjne
Dane ewidencyjne

2.
3.
4.

Ogółem

2019 r.
Wartość
(zł)
1957
120.501,90

2020 r.
Ilość
Wartość
(zł)
1154 131.220,10

- 41,03

+ 8,90

1215
101
2025

50.504,30
17.234,00
206.655,20

1166 56.284,10
89
14.618,10
2004 206.965,40

- 4,03
-11,88
-1,04

+ 11,44
- 11,88
+ 0,15

5298

394.895,40

5186

- 2,11

+ 3,62

Ilość

409.187,70

Zmiana (%)
Ilość
Wartość

4. PROMOCJA POWIATU

Powiat 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

Starostwo Powiatowe w Namysłowie wydaje adresowany do mieszkańców całego
powiatu powiatowy informator samorządowy „Nasz Powiat Namysłowski”. W roku 2020
wydano 8 numerów tego pisma.
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Powiat Namysłowski jest także reprezentowany poprzez udział 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.
Przedstawiciele powiatu biorą udział w wielu imprezach rocznicowych, kulturalnych,
sportowych oraz wydarzeniach rangi krajowej, jak choćby wizyta Prezydenta RP
w Namysłowie, przygotowana i zorganizowana wraz z Gminą Namysłów.
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.

Przedstawiciele Powiatu biorą czynny udział w pracach Związku Powiatów Polskich,
konferencjach, zespołach roboczych i grupach doradczych na szczeblu województwa i kraju.
Angażujemy się we wspólne przedsięwzięcia z Gminami Powiatu Namysłowskiego,
samorządami sąsiednimi – „Partnerstwo na 307” oraz powiatami naszego województwa
w ramach Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.
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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.
Łącznie w 2020 roku załatwiono 57 099 zadań dotyczących powyższego zakresu.
Na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów wykonano łącznie 52310
czynności,
w tym m.in.:
 przyjęcie informacji o zbyciu pojazdu – 898,
 przyjęcie informacji o nabyciu pojazdu – 2677,
 decyzje o czasowej rejestracji pojazdów – 5807 (w roku 2019 – 6079),
 decyzje o stałej rejestracji pojazdów – 5645 (w roku 2019 – 5921),
 wydano 5822 sztuk dowodów rejestracyjnych (w roku 2019 – 5887),
 wydano 1186 kart pojazdu (w roku 2019 – 1311).

Ilość wybranych czynności związanych z rejestracją
pojazdów w roku 2020 i 2019
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Na stanowiskach związanych z prawami jazdy wykonano łącznie 3789 zadań,
w tym m. in.:
 wydano PKK – 649 (w roku 2019 – 697),
 wydano praw jazdy – 844 (w roku 2019 – 1025),
 dokonano wpisów w prawie jazdy – 760 (w roku 2019 – 1003),
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 wydano 398 decyzji administracyjnych dotyczących uprawnień do kierowania
pojazdami (w roku 2019 – 487),
 wymieniono 19 praw jazdy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w roku 2019 –
49 sztuk),
 wydano 67 praw jazdy – wtórników (w roku 2019 – 102),
 wydano 243 nowych praw jazdy związanych ze zmianą stanu faktycznego (w roku 2019
– 254).

Ilość czynności dotyczących prawa jazdy
w roku 2020 i 2019
254
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Nowe prawa jazdy
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Wtórniki prawa jazdy
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Na stanowisku związanym z transportem przeprowadzono postępowania skutkujące
wydaniem 43 licencji, zaświadczeń oraz wypisów dot. transportu drogowego.
Dokonano 56 zatwierdzeń czasowych bądź stałych zmian organizacji ruchu. Wydano
6 zezwoleń i uzgodnień na organizację rajdów, biegów, przejazdów, pielgrzymek itp.
Na stanowisku ds. Stacji Kontroli Pojazdów i Ośrodków Szkolenia Kierowców
wykonano:
 1 skreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 2 skreślenia z ewidencji instruktorów,
 4 kompleksowe kontrole w ośrodkach szkolenia kierowców,
 4 kontrole Stacji Kontroli Pojazdów,
 do rejestru instruktorów nauki jazdy wpisano 1 nowego instruktora.
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W ramach działalności z zakresu komunikacji i transportu powiat wypracował w 2020 roku
dochód w wysokości 985.844,33 zł (w roku 2019 dochód wyniósł 1.066.165,05 zł).
Pandemia covid-19 spowodowała w roku 2020 wyraźny spadek dochodów powiatu
w stosunku do roku 2019 to ponad 80 tys. zł. Można przypuszczać, że mniejsza ilość spraw to
efekt wprowadzonych obostrzeń i obaw mieszkańców o skutki ekonomiczne pandemii (utrata
pracy, spadek dochodów, itd.). Ograniczenia i obawy związane z przemieszczaniem się mogły
być także przyczyną mniejszego obrotu pojazdami sprowadzanymi z zagranicy. Nie bez
znaczenia były także wprowadzone ograniczenia i reżim sanitarny związany z obsługą
interesantów oraz ryzyko zarażenia się wirusem.
Niewątpliwą wartością dodaną wynikającą ze stanu pandemii było „przyzwyczajenie”
interesantów i akceptacja naszych mieszkańców dla nowej formy kontaktu polegającej na
umawianiu terminu wizyty w Wydziale Komunikacji na telefon.
To rozwiązanie praktycznie wyeliminowało okresowo pojawiające się kolejki i może
być stosowane z powodzeniem także po ustaniu pandemii.

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 występująca wśród uczniów
niepełnosprawność, czy też specjalne potrzeby edukacyjne. Podstawowa kwota subwencji na
1 ucznia naszego powiatu wyniosła w 2020 roku 6.163,17 zł
Poniżej zestawiono wysokość subwencji oświatowej w podziale na szkoły i placówki
publiczne i niepubliczne finansowane przez Powiat Namysłowski w 2020 roku.
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Wysokość subwencji oświatowej wyliczona dla placówek (zł) (razem 22 169 942,00 zł)
MOW Zawiść;
893660,21
MOW Namysłów ZSZ;
751709,99

MOW Zawiść SP;
189825,76
PPP; 1091157,89
LO; 2267556,23

MOW Namysłów;
2804244,11
LO Amicus;
61693,37

ZSM; 5236411,17

LO, Polic. Niep.;
128982,91

ZSS; 2670327,64
ZSR; 5039946,48
RCKU; 1034426,24

LO

ZSM

ZSR

RCKU

ZSS

LO Amicus

LO, Polic. Niep.

MOW Namysłów

MOW Namysłów ZSZ

MOW Zawiść

MOW Zawiść SP

PPP

Jak widać na zamieszczonym wyżej schemacie blisko ¼ 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.

Ile powiat musiał dołożyć do otrzymanej kwoty subwencji?
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Wykonanie
budżetu
23 209 227 zł

Subwencja
oświatowa

22 169 942 zł

Udział środków powiatu w finansowaniu zadań oświatowych wyniósł 1 039 285 zł

Wykres poniżej ilustruje różnice w otrzymanej subwencji i wykonaniu budżetu
poszczególnych placówek.

Relacja subwencji do wydatków w 2020 r.*
6000000
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2267556

5236411

5039946

1034426

2670328

1091158

Niepublic
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4830117

wykonanie

2977221
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5283697

985742

3068477

1241507

4423956

subwencja

wykonanie

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

Jak widać największe dysproporcje pomiędzy wyliczoną na szkołę wielkością
subwencji a faktycznymi kosztami generowanymi przez placówki występują w szkołach
ogólnokształcących (LO, ZSS). Subwencja otrzymana na placówki niepubliczne w roku 2020
była większa niż kwota przekazanych tym podmiotom dotacji. Zaznaczyć należy, że
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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, lecz stanowi jedną kwotę, którą
powiat dzieli według realnego zapotrzebowania podległych mu 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 – 2020

Liczba uczniów przyjętych do szkół powiatowych
(* dwa roczniki - SP i Gimnazjum)
700

667

650
600
550
500
450

404

388

400

398

378

364
335

350
300
250

200
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020*

2020/2021

ilośc uczniów

Nabór do naszych największych szkół w roku 2020 przedstawiał się następująco:
Zespół Szkół Mechanicznych
154

Zespół Szkół Rolniczych
121

I Liceum Ogólnokształcące
103

Według stanu na dzień 30 września 2020 do wszystkich szkół i placówek
prowadzonych i dotowanych przez Powiat Namysłowski uczęszczało 1969 uczniów.
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W Szkołach prowadzonych przez Powiat Namysłowski pracuje w przeliczeniu na etaty
168,92 nauczycieli. Dominuje wysokokwalifikowana kadra pedagogów dyplomowanych,
stanowi ona blisko 77% wszystkich etatów.
Liczba nauczycieli
Ogółem

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

168,92

6,41

10,10

22,69

129,72

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 2020 oraz informację o liczbie uczniów w utworzonych klasach:
Liczba uczniów

Zespół Szkół Mechanicznych

w oddziale

Technik ekonomista

22

Technik elektronik

25

Technik mechanik

23

Technik logistyk

21

Mechanik pojazdów

31

samochodowych/wielozawodowa
Wielozawodowa

32

Liczba uczniów

Zespół Szkół Rolniczych

w oddziale

Technik informatyk

32

Technik reklamy

28

Technik fotografii i multimediów

29

Technik agrobiznesu/ Technik żywienia

(12/20)

i usług gastronomicznych

32

38

Liczba uczniów
I Liceum Ogólnokształcące

w oddziale

Kl. 1A1 - humanistyczno-prawny

23

Kl. 1A2 – humanistyczno-prawny

23

Kl. 1B - politechniczno-ekonomiczny

32

Kl. 1C - medyczno-przyrodniczy

25

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 2020 roku uczęszczało do tej szkoły 84 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 kształciły się w 2020 roku 262 osoby.
W roku 2020 nasze placówki angażowały się w realizację wielu cennych projektów:
1.Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie

Lp.

1.

Nazwa projektu

Wartość
projektu

„Together for better”
21 022 EURO
(Razem na lepsze)

Liczba uczniów
objętych
działaniem
projektu

Uwagi

6

Projektem są objęci też
nauczyciele, którzy
uczestniczą w szkoleniach
dotyczących edukacji
włączającej

2. Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
Lp.

Nazwa projektu

Wartość
projektu

1.

Rozwój kompetencji
zawodowych
podczas szkolenia za
granicą.

232.020 EUR
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Liczba uczniów
objętych
działaniem
projektu

Uwagi

76

ERASMUS +

2.

Poznajemyrozumiemy. Polskie
i ukraińskie szlaki
tożsamości.

12

Polsko-Ukraińska Rada
Wymiany Młodzieży
MEN

Wartość
projektu

Liczba uczniów
objętych
działaniem
projektu

Uwagi

2200 zł

18
nauczyciele

Projekt w
trakcie
realizacji

27
nauczyciele

68.000,00 zł

3. I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie

Lp.

Nazwa projektu

Kompetencje kluczowe
w praktyce szkolnej,
czyli jak budować
1.
kompetencje
przyszłości integrując
wiedzę i umiejętności
OP@LSKIE dla liceów
2. – zdalne nauczanie
zbliża

4. Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie

Lp.

Nazwa projektu

Wartość
projektu

1.
2.

Owoce i warzywa
Szklanka mleka

-----

Liczba uczniów
objętych
działaniem
projektu
22
22

Uwagi
-----

5. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Lp.

2.

Nazwa
projektu

Program
„Za życiem” –
2020r.

Wartość
projektu

Liczba uczniów
objętych działaniem
projektu

31.175,19 zł

21 dzieci
(niepełnosprawnych
i zagrożonych
niepełnosprawnością)
od urodzenia do
momentu rozpoczęcia
nauki szkolnej
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Uwagi

Zajęcia z zakresu
wczesnego wspomagania
rozwoju w ilości
zaplanowanych 520 godzin

Powiat w 2020 roku jest realizatorem kolejnych 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.

Wyposażono 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. Zakupiono pomoce
dydaktyczne dla Zespołu Szkół Specjalnych i I Liceum Ogólnokształcącego. Całkowita
wartość projektu to 211 928 zł,



„Zieleń w przestrzeni miejskiej w odpowiedzi na zmiany klimatu – wykonanie instalacji
dydaktycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie”. Wartość projektu
dofinansowanego przez WFOŚiGW w Opolu to 33 495,75 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,



W ramach projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji – „Zdalna szkoła”,
pozyskano 78 940,17 zł na zakup 27 laptopów dla uczniów szkół Powiatu
Namysłowskiego.
W ramach wsparcia procesu zdalnego nauczania, Urząd Marszałkowski Województwa

Opolskiego przekazał 131 laptopów dla naszych szkół. Sprzęt otrzymały I LO, ZSM i ZSR.

Powiat wspiera finansowo przedsięwzięcia z zakresu kultury dofinansowując różnego
rodzaju imprezy i wydarzenia organizowane dla mieszkańców Powiatu Namysłowskiego.
W 2020 roku na ten cel przeznaczono w budżecie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
kwotę 20 000 zł, a wydatki zrealizowano na kwotę 9 872,23 zł. Różnica wynikała z faktu
odwołania części wydarzeń z uwagi na pandemię covid-19.
Na dofinansowanie imprez sportowych powiat przeznaczył 30 000 zł, lecz i tu z powodu
obostrzeń powodowanych covid–19 wiele planowanych wydarzeń, zawodów sportowych nie
mogło się odbyć, dlatego wydatki zrealizowano na poziomie 19 979,60 zł.
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Powiat wraz z Zespołem Szkół Rolniczych organizował w 2020 roku cykliczną już
imprezę pod nazwą „III 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 także Nadleśnictwo Namysłów.

Okolicznościowy medal za udział w rajdzie ( fot. Barbara Jarmuszewska )

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 2020 na
ten cel przeznaczono kwotę 40 000 zł. Wsparcia udzielono następującym wnioskodawcom:
Beneficjent

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mikołaja
w Wilkowie.
Parafia Rzymskokatolicka
Podwyższenia Krzyża
Świętego w Pokoju.
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Chrzciciela
w Smogorzowie.

Kwota
udzielonej
dotacji (zł)
10 000,00

Całkowita
wartość
prac (zł)
20.000,00

Remont organów.

15 000,00

119 223,90

Prace renowacyjne
okna witrażowego
północnej strony
kościoła.

15 000,00

26 003,60

Wykonane prace

Wymiana orynnowania
kościoła.
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Montaż nowego orynnowania dachu kościoła parafialnego w Wilkowie (fot. Barbara Jarmuszewska)

7. OCHRONA ŚRODOWISKA ROLNICTWO I LEŚNICTWO
Powiat Namysłowski w 2020 roku realizował szereg zadań z zakresu ochrony środowiska,
rolnictwa i leśnictwa wynikających z kompetencji tej jednostki samorządu terytorialnego.
Były to między innymi następujące działania:
 wydane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
stanowiących własność gmin – 136,
 wydanie zaświadczeń o objęciu planami urządzenia lasu działek ewidencyjnych
będących przedmiotem obrotu rynkowego – 470,
 decyzje dotyczące gospodarki odpadami – 10,
 zgłoszenia instalacji emitujących pola elektromagnetyczne i z zakresu emisji gazów
i pyłów do powietrza – 28,
 przyjęcie informacji o pomiarach wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza – 5,
 wydawanie kart wędkarskich – 71,
 pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza – 3,
 wydawanie zezwoleń na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 24,
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 rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb – 10,
 wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Służby Rybackiej – 6,
 uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu
publicznego – 30,
 postępowania z zakresu geologii i hydrogeologii – 3,
 nadzór nad spółkami wodnymi – 11,
 sporządzanie sprawozdań – 7,
 współpraca z innymi urzędami i instytucjami – 54,
 naliczenie i rozliczenie czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne – 14,
 prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa – 16,
 prowadzenie spraw związanych z zalesieniami gruntów rolnych, w tym naliczanie
comiesięcznych ekwiwalentów za zalesienia – 12,
 przygotowywanie wniosków do ARiMR o ekwiwalenty za zalesienia – 4,
 rejestracja zwierząt podlegającym ograniczeniom przewozowym – 1,
 zezwolenia na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców – 1,
 sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli lasów (806 ha objętych
nadzorem) niestanowiących własności Skarbu Państwa dotyczących kształtowania
równowagi w ekosystemach leśnych,
 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

przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na leśny.
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gruntów

rolnych

oraz

8. OCHRONA ZDROWIA I SPRAWY SPOŁECZNE
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych organizował w roku 2020 pracę Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Analiza wybranych czynności Zespołu pozwala
zauważyć, że pandemia covid-19 spowodowała wyraźny spadek ilości przeprowadzonych
procedur w roku 2020 w stosunku do roku 2019. Ograniczenia kontaktów, obawa przed
wyjściem z domu i wprowadzony reżim sanitarny przy obsłudze interesantów mogły być
powodem tego wyhamowania w analizowanym roku.
Ilość wykonanych procedur przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w roku 2020 i 2019
798
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W pozostałych obszarach pracy Wydziału nie pojawiały się większe problemy. Powiat z
powodzeniem realizował zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia i spraw
społecznych takie jak:
- Przeprowadzenie analizy dostępności mieszkańców powiatu do ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej w roku 2019 i opracowanie rocznej informacji z funkcjonowania lecznictwa
otwartego na terenie powiatu namysłowskiego za ww. okres.
- Opracowanie i nadzór nad realizacją planu dyżurów aptek ogólnodostępnych, w porze nocnej,
święta, dni wolne od pracy na terenie Powiatu Namysłowskiego, na rok 2020. Działania
związane ze

interwencją dot. dyżurów i działalności aptek w

związku z epidemią

koronawirusa- dot. zawieszenia dyżurów jednej z aptek.
- 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.
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- Zezwolenia na sprowadzenie zwłok - 13,
- Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Rzecznikiem Praw Pacjenta i organizacjami
pozarządowymi w ramach realizacji profilaktyki i ochrony zdrowia oraz działań
prozdrowotnych.
- Opracowanie informacji na stronę www i artykułów prasowych do „Magazynu
samorządowego”, dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.
- Organizacja transportu medycznego w obecności zespołu ratownictwa medycznego oraz w
obecności asysty funkcjonariuszy policji osoby chorej psychicznie, która postanowieniem sądu
została przymusowo umieszczona w domu pomocy społecznej- (transport z miejsca
zamieszkania do wskazanego DPS).
W ramach Wydziału odbywa się nadzór nad realizacją Programu 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.
Jednostki te w ramach swoich kompetencji realizują odpowiednie komponenty programu
adresowane głównie do uczniów, ich rodziców i środowiska oraz osób wykluczonych
społecznie i dotkniętych chorobami psychicznymi. Starostwo w ramach współdziałania w
programie „Raduj się z Nami” realizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Namysłowie, który wpisuje się w zadania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla
Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022, co roku wspiera finansowo tą inicjatywę. Z uwagi
na epidemię covid-19 Program „Raduj się z nami” nie był realizowany przez WTZ w
Namysłowie w roku 2020 r. W związku z tym WTZ w Namysłowie nie wykorzystały
przyznanego na ten rok dofinansowania (2.500,00 zł).
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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).
O klimacie inwestycyjnym w naszym powiecie mogą świadczyć ilości wydanych
pozwoleń i zgłoszeń robót budowlanych. Ilustruje to zamieszczony poniżej wykres.

Ilość zadań z zakresu administracji budowlanej w roku
2019 i 2020
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Analiza ilości wybranych zadań z zakresu administracji budowlanej sugeruje, że
Powiecie Namysłowskim rok 2020 nie różnił się w znaczący sposób od roku 2019. Ilość
wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, czy liczba uzyskanych zaświadczeń
o samodzielności lokali mieszkalnych lub użytkowych jest nawet wyraźnie większa jak ta
z roku poprzedzającego pandemię. To pokazuje, że inwestorzy sektora budowlanego w naszym
powiecie nie poddali się kryzysowi wywołanemu pandemią covid-19.
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10. INWESTYCJE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W roku 2020 Powiat Namysłowski realizował inwestycje i remonty w jednostkach
organizacyjnych i NCZ S.A.
Ważniejsze zadania 2020 roku, wykonane lub w trakcie realizacji:
 termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie;
Nazwa czynności*

Wykonawca

Wykonanie audytu
Wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji
Zakup mapy do uzgodnienia dokumentacji
projektowej w OWKZ
Wykonanie dokumentacji projektowej do
zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie dokumentacji technicznej
(dokumentacji wykonawczej)

Wykonanie + montaż tablicy
informacyjnej/promocyjnej
Część 1: Docieplenie ścian zewnętrznych
(budynku i klatki schodowej), docieplenie
stropu piwnic, docieplenie stropodachu,
docieplenie podłogi na gruncie, a także
wymiana oraz wymiana okien z nawiewnikami
automatycznymi i wymiana drzwi
zewnętrznych, (zielona ścian - kratownica)
Część 2: Modernizacja oświetlenia wraz z
budową instalacji PV.
Część 3: Modernizacja systemu c.o. (systemu
grzewczego) wraz z instalacją systemu
zarządzania energią.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Piotr Kalinowski InnoTech
Namysłów
Piotr Kalinowski InnoTech
Namysłów
Powiat Namysłowski
PODGiK
Łężny Marcin Usługi
Projektowo-Budowlane
Namysłów
Łężny Marcin Usługi
Projektowo-Budowlane
ul. Reymonta 58/10,
46-100 Namysłów
Studio Reklamy VALDEX
S.C. Barbara Ziora,
Waldemar Sosin ul.
Kołłątaja 8,
46-203 Kluczbork

CRK-MANAGMENT Sp z
o.o. Sp. k., ul. Dworcowa
17, 46-300 Olesno

CRK-MANAGMENT Sp z
o.o. Sp. k., ul. Dworcowa
17, 46-300 Olesno
CRK-MANAGMENT Sp z
o.o. Sp. k., ul. Dworcowa
17, 46-300 Olesno
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„INWESDIM” Sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 31, 45-062
Opole

* żółtym kolorem zaznaczono czynności wykonane w 2020 roku
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Kwota
brutto [zł]
3 690,00
11 070,00
23,30
4 500,00

20 000,00

873,30

506 601,34

83 413,11

229 661,30

11 623,50

 przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku
Namysłowskiego Centrum Zdrowia. Dostawa sprzętu medycznego do przebudowanych
i wyremontowanych sal chorych;
Nazwa czynności*

Wykonawca

Studium Wykonalności Inwestycji

Roboty budowlane

Nadzór inwestorski
Łóżka szpitalne - 15 szt.
Szafki przyłóżkowe - 15 szt.
Materace przeciwodleżynowe - 5 szt.

Pompa strzykawkowa - 3 szt.

Ssak elektryczny - 2 szt.

Koncentrator tlenu - 2 szt.

Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń - 1 szt.

Respirator stacjonarny - 1 szt.
Defibrylator - 1 szt.
Zestaw do próby wysiłkowej - 1 szt.
Holter EKG - 1 szt.
Centrala monitorująca - 1 szt.
Kombinezony ochronne lekkie typu TYVEK /
Tychem - 900 szt.
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Piotr Kalinowski InnoTech
ul. Podleśna 1/1B, 46-100
Namysłów
ZAKŁAD
BUDOWLANOREMONTOWY
„JURKOWSKI” Kluczbork
Przedsiębiorstwo Realizacji
Inwestycji "NEST"
Sp. z o.o.,Wrocław
METALOWIEC Sp. z o.o.,
Namysłów
METALOWIEC Sp. z o.o.,
Namysłów
Revita Ewa Krutul,
Podamirowo 30,
76-031 Mścice
WALMED Sp. z o.o., ul.
Ptaków Leśnych 73, 05-500
Jastrzębie k/Warszawy
WALMED Sp. z o.o., ul.
Ptaków Leśnych 73, 05-500
Jastrzębie k/Warszawy
MEDSEVEN Sp. z o.o., ul.
Szosa Gdańska 19, 86-031
Osielsko
"GREENPOL" INSTYTUT
KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA Sp. z o.o.,
Zielona Góra
WALMED Sp. z o.o.,
Jastrzębie k/Warszawy
WALMED Sp. z o.o.,
Jastrzębie k/Warszawy
BTL POLSKA Sp. z o.o.,
Warszawa
BTL POLSKA Sp. z o.o.,
Warszawa
BTL POLSKA Sp. z o.o.,
Warszawa
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
„ANMAR” Sp. z o.o.
Sp. K., Tychy

Kwota
brutto [zł]
12 300,00

248 559,15

7 434,12
67 230,00
7 776,00
13 200,30

10 530,00

17 949,60

10 152,00

15 990,00

69 660,00
28 047,60
32 949,00
33 219,00
33 876,00

49 815,00

Nazwa czynności*

Wykonawca

Półmaski o klasie filtra FFP- lub FFP-2 - 900
szt.
Przyłbice 60 szt.
Fartuchy jednorazowe pełno
barierowe - 4 500 szt.
Rękawice 120 000 szt.
Płyn do dezynfekcji powierzchni kanister 6
litrów - 24 szt.
Płyn do dezynfekcji rąk kanister 5 litrów - 24
szt.
Chusteczki do dezynfekcji - 15 op.

CMS Polska Sp.z o.o., ul.
Boya-Żeleńskiego 25C, 35105 Rzeszów
CMS Polska Sp.z o.o., ul.
Boya-Żeleńskiego 25C, 35105 Rzeszów
Zarys International Group
Sp. z o. o. Sp. k., Zabrze
Zarys International Group
Sp. z o. o. Sp. k., Zabrze
Biachem Sp. z o.o.,
Sowlany, ul. Alejkowa 21
lok. B9, 15-528 Sowlany
Biachem Sp. z o.o.,
Sowlany, ul. Alejkowa 21
lok. B9, 15-528 Sowlany
Biachem Sp. z o.o.,
Sowlany, ul. Alejkowa 21
lok. B9, 15-528 Sowlany

Kwota
brutto [zł]
14 391,00

1 623,60
63 131,00
31 752,00
2 851,20

1 684,80

421,20

 przebudowa boiska sportowego przy ILO;
Nazwa czynności*

Wykonawca

Aktualna mapa do celów projektowych

Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej
Nadzór autorski

Wycinka drzew

Branża sanitarna - przyłącze wodociągowe,
przełożenie kanalizacji
Realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:
Budowa bieżni okrężnej o długości 300 m,
dwukierunkowej jednościeżkowej skoczni do
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Kwota
brutto [zł]

MI-GEO” Usługi
Geodezyjne
i Kartograficzne
2 250,00
Mirosław Gąsior
ul. Dworcowa 3,
46-100 Namysłów
PRIMTECH Szymon Kita
ul. Sienkiewicza 4/6
18 450,00
42-600 Tarnowskie Góry
PRIMTECH Szymon Kita
ul. Sienkiewicza 4/6
1 230,00
42-600 Tarnowskie Góry
Monika Kowalczyk
Zagospodarowanie
Terenów Zielonych Ligota
8 640,00
Książęca 65, 46-100
Namysłów
PHU Usługi Transportowe
i Budowlane Tomasz
71 127,21
Kozan ul. Krzywa 7A/15,
46-100 Namysłów
SPORT-TRACK Sp. z o.o.,
ul. Mińska 28 lok. 310, 54- 3 125 430,00
610 Wrocław

Nazwa czynności*

Wykonawca

Kwota
brutto [zł]

skoku w dal i trójskoku, boiska piłkarskiego,
rzutni do rzutu dyskiem i młotem, rzutni do
rzutu oszczepem, rzutni do pchnięcia kulą,
* żółtym kolorem zaznaczono czynności wykonane w 2020 roku

 pozostałe prace:
 remont dwóch pomieszczeń na parterze budynku biurowego przy Pl. Wolności 1
w Namysłowie – 1.693,00 zł;
 prace elektryczne w budynku przy Pl. Wolności 1 – 750,30 zł;
 wymiana uszkodzonego odcinka rury kanalizacyjnej w budynku przy ul. Pułaskiego
3B w Namysłowie – 3.228,85 zł;
 remont klatki schodowej w budynku biurowym przy Pl. Wolności 1 w Namysłowie
– 15.026,41 zł;
 uzbrojenie działek w przyłącza energetyczne – 18.714,70 zł;
 wykonanie robót budowlanych w zakresie przystosowania wytypowanych
pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego przy
ul. Mickiewicza 12 w Namysłowie do obowiązujących przepisów i standardów –
65.190,00 zł;
 dostosowanie dróg ewakuacji do wymogów przepisów przeciwpożarowych
w budynku Sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mickiewicza
12 w Namysłowie – montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego –
31.205,10 zł;
 wymiana drzwi głównych na sali gimnastycznej I LO – 7.991,51 zł.
W 2020 roku Powiat Namysłowski udzielał zamówień publicznych dla jednostek
powiatu i NCZ S.A w Namysłowie.
W wyniku tego przeprowadzono 153 postępowań w sprawie zamówień publicznych
z czego: 130 rozstrzygnięto (114 zakończono wyborem najkorzystniejszej oferty, a 16
unieważniono), 23 przeniesiono na 2021 rok. Sporządzono 114 umów na wartość
11.741.150,26 zł.
Oszczędności wynikające z tytułu przeprowadzonych procedur (szacunkowa wartość
zamówienia w stosunku do najkorzystniejszej oferty) wyniosły ok. 5 000 000 zł.
Do postępowań wpłynęło w sumie 267 ofert - odrzucono 10 ofert.
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11. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU
Powiat Namysłowski jest w posiadaniu ponad 506 ha nieruchomości. Największy
udział stanowią tu 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.

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO (%)
Zabudowania
2%

Grunty rolne
7%

Drogi
91%

W tabeli poniżej przedstawiono zmiany w stanie posiadania nieruchomości, które
wystąpiły w roku 2020. Głównym powodem tych zmian była sprzedaż sześciu działek
budowlanych o łącznej powierzchni 0,7213 ha. Dochód netto uzyskany w wyniku transakcji
nabycia działek od powiatu przez osoby fizyczne wyniósł w 2020 roku 550 894,32 zł.

Lp.
1
I.

Oznaczenie nieruchomości według:
katastru nieruchomości
Powierzchnia
Opis
księgi wieczystej
w ha
nieruchomości
nazwa
nazwa
i
adres
arkusz
nr
(KW)
jednostki
obrębu
mapy działki
2
3
4
5
6
7
8
Działka nr 126/10 w Namysłowie przeszła na własność Powiatu Namysłowskiego - decyzja Ministra
Rozwoju nr DO.1.7614.57.2020.OK z dnia 14.01.2020 r.
OP1U/00027778/9

Namysłów

Namysłów

2

126/10

0,0066

droga powiatowa
nr 1101 O

Powiat Namysłowski zbył nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki budowlane) na rzecz osób
fizycznych
Namysłów
działka
12
437/328
0,1000
II. OP1U/00050357/2 Namysłów
ul. Gałczyńskiego
budowlana
Namysłów
działka
OP1U/00050357/2 Namysłów
12
437/329
0,1000
ul. Gałczyńskiego
budowlana
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Oznaczenie nieruchomości według:
katastru nieruchomości
Lp. księgi wieczystej
nazwa
nazwa i adres
arkusz
(KW)
jednostki
obrębu
mapy
1
2
3
4
5
Namysłów
OP1U/00050357/2 Namysłów
12
ul. Gałczyńskiego
Namysłów
OP1U/00050357/2 Namysłów
12
ul. Gałczyńskiego
Namysłów
OP1U/00050357/2 Namysłów
12
ul. Gałczyńskiego
Namysłów
OP1U/00050357/2 Namysłów
12
ul. Gałczyńskiego
RAZEM:

nr
działki
6

Powierzchnia
w ha

Opis
nieruchomości

7

8
działka
budowlana
działka
budowlana
działka
budowlana
działka
budowlana

437/335

0,1002

437/349

0,1426

437/351

0,1398

437/353

0,1387
0,7213

12. DROGI

Powiat Namysłowski posiada 312 km dróg położonych na stosunkowo dużej
powierzchni 748 km2. W porównaniu do liczby mieszkańców powiatu, która decyduje
o potencjale ekonomicznym samorządu, utrzymanie istniejącej sieci dróg stanowi duże
wyzwanie finansowe i organizacyjne.
Dla porównania tej relacji poniżej zamieszczono dane dotyczące ilości mieszkańców
przypadającej na 1 km drogi powiatowej w sąsiednich powiatach województwa opolskiego.
Ilość mieszkańców powiatu przypadająca na 1 km bieżący drogi powiatowej

Opolski

229

Kluczborski

178

Namysłowski

137
0

50

100
Namysłowski

150
Kluczborski

200

250

Opolski

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 2020 r.
wyniósł 1.883.554,29 zł
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zakup znaków i
masy bit.;
28 539,18

naprawa bariery
ochronnej;
7 020,98

ekspertyza
obiektów
mostowych;
43 050,00

zimowe utrzymanie;
19 414,57

odprowadzanie wód
opadowych;
17 861,04
pozostałe wydatki ;
8 387,43
bieżące utrzymanie;
546 681,47
sprzątanie ulic;
30 456,00

bieżące
utrzymanie dróg zadania o
jednorazowym
charakterze;
1 045 787,58

wykaszanie poboczy;
94 738,24
wycinka drzew;
41 617,80

W wydatkach bieżących znalazły się także duże zadania o jednorazowym
charakterze, były to:
 „Remont drogi powiatowej nr DP 1348 O na odcinku Kozuby – Jagienna” – w ramach prac
remontowych na odcinku o długości 1.980 m.b. wykonano nową nawierzchnię jezdni
z mieszanki bitumicznej, jezdnia została obramowana poboczem tłuczniowym, wykonano
również oznakowanie pionowe i poziome oraz aktywne przejście dla pieszych – 559.293,30
zł, zadanie współfinansowane ze środków z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych poziom dofinansowania wyniósł 50 %,
 „Remont drogi powiatowej nr DP 1348 O na odcinku skrzyżowanie z DP 1349 O –
Domaradzka Kuźnia” – zakres prac remontowych obejmował odcinek o długości 840,20
m.b., na którym położono nową nawierzchnię z mieszanki bitumicznej, wykonano pobocza
z destruktu asfaltowego – 269.814,40 zł, zadanie współfinansowane ze środków z budżetu
Gminy Pokój w wysokości 100.000,00 zł,
 „Remont drogi powiatowej nr DP 1132 O na odcinku pomiędzy miejscowościami Starościn
i Zbica” – zakres prac remontowych obejmował wykonanie warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego na odcinku o długości 850 m.b. – 216.679,88 zł, zadanie współfinansowane ze
środków z budżetu Gminy Świerczów w wysokości 50.000,00 zł.

54

W ramach wydatków majątkowych – łączny koszt wykonanych w 2020 r. zadań wyniósł
1.505.668,79 zł. były to przebudowy i modernizacje dróg powiatowych:
 „Przebudowa drogi powiatowej DP nr 1136 O – budowa chodnika w miejscowości
Domaszowice” – 72.092,64 zł (w tym z budżetu Gminy Domaszowice 30.000,00 zł),
 „Przebudowa drogi powiatowej DP nr 1129 O na odcinku Mikowice – Ligota Książęca”
– 418.488,68 zł,
 „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej DP nr 1111 O na odcinku DK 42 –
skrzyżowanie z DP 1197 O w miejscowości Wielołęka” – 538.414,87 zł (w tym z budżetu
Gminy Domaszowice 200.000 zł),
 „Modernizacja drogi powiatowej DP nr 1126 O na odcinku Krasowice DP 1101 O” –
476.672,60 zł (w tym z budżetu Gminy Namysłów 230.000,00 zł).

Na fotografiach powyżej - zmodernizowana droga do Krasowic (fot. Barbara Jarmuszewska)

W 2020 roku wydano następujące decyzje, uzgodnienia i opinie (łącznie 399 szt.):
 74 decyzje na lokalizację zjazdu i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 52 uzgodnienia projektów budowlanych,
 163 decyzje na zajęcie pasa drogowego,
 20 zgód na remont istniejących zjazdów,
 13 postanowień o warunkach zabudowy,
 19 opinii projektów organizacji ruchu,
 29 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
 29 spraw o odszkodowanie za szkody powstałe na drogach powiatowych.
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W roku 2020 Wydział Dróg Starostwa przeprowadził przeglądy dróg oraz obiektów
inżynierskich i mostowych.
Nazwa przeglądu

Wykonana ilość

Przegląd bieżący - objazd dróg

55 dróg co dwa miesiące

Przegląd pięcioletni dróg

15 z 15 wyznaczonych na 2020 r.

Przegląd roczny dróg

55 z 55 dróg w 2020 r.

Przegląd bieżący przepustów „małych”

367 szt. obiektów wyznaczonych na 2020 r.

Przegląd podstawowy mostów

17 z 17 obiektów wyznaczonych na 2020 r.

Przegląd podstawowy przepustów „dużych” 30 z 30 obiektów wyznaczonych na 2020 r.
Przegląd rozszerzony mostów

12 z 12 obiektów wyznaczonych na 2020 r.

Dodatkowo zlecono i wykonano ekspertyzy techniczne dla 6-ciu obiektów mostowych:
 wiadukt w m. Namysłów, ul. Łączańska w ciągu drogi 1117 O,
 most Młokicie I w ciągu drogi 1125 O,
 most Pieczyska II w ciągu drogi 1132 O,
 most Fałkowice II w ciągu drogi 1132 O,
 most za Osiekiem Dużym w ciągu drogi 1133 O,
 most Kuźnica Dąbrowska w ciągu drogi 1187 O.

13. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W powiecie namysłowskim w 2020 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.
Przez większą część roku punkty funkcjonowały zdalnie, interesanci umawiani byli
telefonicznie na rozmowy z fachowcami – według preferencji z radcami prawnymi,
adwokatami, doradcą obywatelskim czy też doradcą podatkowym. W roku 2020 nie zgłoszono
zapotrzebowania na mediację.
W roku 2020 w obu punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich udzielono
osobom uprawnionym łącznie 446 porad prawnych i obywatelskich (105 porad udzielono
w Pokoju, zaś 341w Namysłowie). W stosunku do roku 2019 w którym porad takich
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odnotowano 562 zauważyć można w 2020 roku zdecydowanie mniejszą aktywność naszych
mieszkańców. To najprawdopodobniej skutek ograniczeń w dostępie do prawników w czasie
trwającej epidemii, kiedy większość porad odbywała się w formie pracy zdalnej. Być może
także zaobserwowane „uśpienie” aktywności społeczeństwa, wynikające z wprowadzonych
ograniczeń w handlu, usługach i pracy wielu instytucji, przyczyniło się do mniejszego
zapotrzebowania na usługi poradnictwa prawnego w 2020 roku?

Ilość udzielonych porad prawnych w roku 2019 i 2020

446
562
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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.
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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).
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 2020 r. rzecznik występował w 211 sprawach konsumenckich. Dla porównania
w roku 2019 było to 279 interwencji, zaś w roku 2018 – 317. W analizowanym 2020 roku 162
- tj. 76,74 % ogółu spraw stanowią sprawy załatwione pozytywnie dla konsumenta. Sprawy
w toku to 17 postępowań, stanowią one 8,06% ogółu spraw, natomiast pozostała część – 32
spraw (15,20%), to sprawy zakończone negatywnie dla konsumenta, zarówno z powodu braku
dowodów, niepodjęcia korespondencji przez sprzedawców jak i występowania racji po
niekonsumenckiej stronie sporu.
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SKUTECZNOŚĆ INTERWENCJI RZECZNIKA KONSUMENTA W ROKU
2020 (ILOŚĆ ZAREJESTROWANYCH SPRAW)
negatywnie
załatwione; 32
w trakcie
postępowania; 17

pozytywnie
załatwione; 165

Jak widać z przedstawionego wykresu skuteczność usług Rzecznika Konsumenta jest
bardzo wysoka. Stosunkowo duża jak na rok pandemii ilość rozpatrywanych, spraw świadczy
o potrzebie udzielania pomocy naszym mieszkańcom w tym problemowym obszarze.

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
Niepełnosprawnych. Tabela poniżej ilustruje ilość złożonych i dofinansowanych wniosków na
realizacje zadań z tego zakresu.

Lp.

Nazwa zadania

1.

Dofinansowanie turnusów
rehabilitacyjnych

2.

3.

Dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze dla
osób indywidualnych
Dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych,
w komunikowaniu się

Złożone
wnioski

2019 r.
Przyznane
dofinansow.

Wypłacone
dofinansow.

Złożone
wnioski

2020 r.
Przyznane
dofinansow.

Wypłacone
dofinansow.

210

91

73

173

71

43

(z opiekun.)

(z opiekun.)

(z opiekun.)

(z opiekun.)

(z opiekun.)

(z opiekun.)

821

654

649

818

814

812

32

19

18

48

28

24
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Lp.

4.

5.

Nazwa zadania

Złożone
wnioski

2019 r.
Przyznane
dofinansow.

Wypłacone
dofinansow.

Złożone
wnioski

2020 r.
Przyznane
dofinansow.

Wypłacone
dofinansow.

6

3

3

6

4

0

1

1

1

1

1

1

i technicznych dla osób
indywidualnych
Dofinansowanie sportu,
kultury, rekreacji
i turystyki osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjnych dla
instytucji

Jak widać z danych zamieszczonych w tabeli panująca pandemia nie spowodowała
widocznych ograniczeń w udzielaniu wsparcia w stosunku do roku 2019. Dofinansowanie do
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nawet wyraźnie wzrosło.

Z oczywistych powodów

wynikających z ograniczeń dostępności obiektów hotelarskich zmalała ilość dofinansowań do
turnusów rehabilitacyjnych.
Całkowita kwota środków wydatkowanych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
wyniosła w roku 2020 - 984 029,89 zł podczas gdy w roku 2019 było to 880 956,12 zł.
Powiat Namysłowski w 2020 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
225 572,59 zł.
W 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

uruchomił

nowy program

„Pomoc

osobom

niepełnosprawnym

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi”. Pomoc była udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia
sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły w okresie od 9 marca
2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r. możliwość korzystania (przez okres co najmniej
5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce
rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki
w warunkach domowych.
Wysokość pomocy wynosiła 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym,
że okres na jaki mogło zostać przyznane świadczenie nie mógł być dłuższy niż 5 miesięcy.
Dofinansowanie otrzymało 79 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 182.500,00 zł.
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W wyniku ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego
konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 (edycja 2019
i 2020) pozyskano środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na bieżącą
działalność Dziennego Domu „Senior+” w Namysłowie:
2019 rok

2020 rok

- kwota dotacji:

54.000,00 zł

33.783,94 zł

- kwota wkładu własnego:

86.000,00 zł

66.419,37 zł

- całkowity koszt realizacji zadania: 140.000,00 zł.

100.203,31 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie organizuje i nadzoruje
działalność rodzin zastępczych. W roku 2020 z tej formy pieczy zastępczej korzystało łącznie
67 dzieci.
Liczbę rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych ilustruje zamieszczona niżej tabela.
Rodziny zastępcze

Rodziny zastępcze

spokrewnione

niezawodowe

Rodziny zastępcze zawodowe
Wielodzietne/

Specjalistyczne

O charakterze

zawodowe

pogotowia
rodzinnego

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

rodzin

dzieci

rodzin

dzieci

rodzin

Dzieci

Rodzin

dzieci

rodzin

dzieci

26

31

17

21

2

7

0

0

1

To dla tych dzieci Powiat Namysłowski w 2020 r. realizował projekt pn. „Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii covid-19”, w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020. W celu udzielenia pomocy w
organizacji zdalnego nauczania umieszczone w pieczy zastępczej dzieci otrzymały sprzęt
komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem audiowizualnym.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 142.450,00 zł
Wysokość dofinansowania: 142.450,00 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.
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Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych
w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze 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"
PODOPIECZNI
49
OSÓB

Dzienny Dom
Senior +
15

KADRA

SENIORÓW

34
ETATY

Dom przeznaczony jest dla 49 osób dorosłych, obojga płci, w podeszłym wieku. Na
dzień 31.12.2020r. w Domu Pomocy Społecznej „Promyk” przebywało 49 osób:
 24 kobiet,
 25 mężczyzn,
w tym:
 23 osób poruszających się samodzielnie,
 26 osoby leżące lub poruszające się na wózkach.
W ciągu roku przybyło do placówki 14 osób, a ubyło 15 osób (10 zgonów,
1 przeniesienia, 4 rezygnacje)
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Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2020r. wynosił – 3.857,55 zł.
W okresie pandemii 45 mieszkańców ośrodka w zachorowało na covid-19. Dom
pomocy został bezwzględnie zamknięty dla osób z zewnątrz. Wprowadzono koszarowy system
pracy, w którym funkcjonowało 5 pielęgniarek i 7 opiekunek. Personel był zakwaterowany w
DDP SENIOR+ przez okres 2 tygodni (od 11.12.2020r – 26.12.2020r.) Posiłki były
przygotowywane w DPS PROMYK. Z powodu epidemii zmarły 3 osoby, pozostali mieszkańcy
przeszli zakażenie łagodnie.
Kadra DPS również chorowała na covid-19, (13 osób), nie mniej jednak miało to
charakter rotacyjny, co nie wpłynęło negatywnie na ciągłość zatrudnienia.
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 roku 2020 DD Senior+ był czynny 8 godzin dziennie, od 8.00-16.00, od poniedziałku
do piątku. Zapewniał usługi dla 15 osób, głównie:
 socjalne ( w tym wyżywienie)
 edukacyjne,
 kulturalno-oświatowe,
 aktywności ruchowej i kinezyterapii,
 sportowe,
 aktywujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
 terapię zajęciową.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w DDS+ jest ukończenie 60 roku życia,
zamieszkanie na terenie powiatu namysłowskiego i brak aktywności zawodowej.
Z powodu pandemii w miesiącach od kwietnia do czerwca ośrodek został czasowo
zamknięty.
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3. DOM DZIECKA
Powiat prowadzi placówkę opiekuńczo – wychowawczą jaką jest Dom Dziecka z Filią
w Namysłowie. Placówka ta funkcjonuje w dwóch odrębnych budynkach. W roku 2020
przebywało w niej łącznie 24 wychowanków z czego 14 w budynku głównym ( 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.

Dom Dziecka

Filia
10
wychowanków

Kadra placówki:

- 6 pracowników
administracji i obsługi,
- 8 wychowawców
- 1 psycholog (1/2 et.)

14 wychowanków

Podopiecznymi Domu Dziecka nie są jak można by przypuszczać zgodnie z utartym
stereotypem – sieroty. Zdecydowana większość wychowanków to dzieci mające obu rodziców
(17 podopiecznych) lub jest półsierotami (7 wychowanków).
W 2020 roku wszyscy wychowankowie są także uczniami szkół działających na terenie
Namysłowa. Do szkoły podstawowej uczęszcza – 7 dzieci, do branżowej 7, do technikum – 5,
a szkoły policealnej – 4, wyjątkiem jest jedna z podopiecznych - studentka Politechniki
Wrocławskiej.
Rok 2020 z uwagi na pandemię covid-19 nie sprzyjał organizacji spotkań, konkursów,
zawodów czy też wyjazdów, dzieci były jedynie urlopowane do domów rodzinnych.

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2020 roku wynosił - 4 685,13 zł

VIII. POWIATOWY URZĄD PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie w 2020 roku podejmował działania,
pozwalające na jak najbardziej skuteczne ograniczanie bezrobocia. Przyniosło to zamierzony
efekt, gdyż stopa bezrobocia w naszym powiece na koniec roku utrzymała się na poziomie
8,6% w stosunku do 7,5% w roku ubiegłym. Dla województwa Opolskiego wskaźnik ten
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wynosił odpowiednio 6,9% w roku 2020 i 5,8% w roku 2019. Wzrost bezrobocia w stosunku
do roku 2019 o 1,1 % odpowiadał więc średniemu wzrostowi tego wskaźnika w naszym
województwie (dane dla miesiąca grudnia). Pandemia nie wpłynęła więc na rynek pracy
w naszym powiecie w większym stopniu jak na całej Opolszczyźnie.
STOPA BEZROBOCIA – GRUDZIEŃ 2019 DO 2020
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie
na koniec grudnia 2020r. wynosiła 1234 osoby z czego 748 osób stanowiły kobiety, tj. 60,6 %
ogółu bezrobotnych. Nadal największy odsetek wśród osób bezrobotnych stanowią ludzie
młodzi w grupie wiekowej 25 – 34 i 35 – 44 lat.

STRUKTURA WIEKOWA OSÓB BEZROBOTNYCH
W POWIECIE NAMYSŁOWSKIM - ROK 2020
pow. 60 lat; 10%

18 - 24 lata; 14%

55 - 59 lat; 10%

45 - 54 lata; 16%

25 - 34 lata; 28%

35 - 44 lata; 22%
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Porównanie liczby bezrobotnych na koniec grudnia 2019 r. i w grudniu 2020 r.
pokazuje, że ilość takich osób wzrosła o 167.

Miesięczna ilość osób bezrobotnych
w powiece namysłowskim w roku 2020 i 2019
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W niwelowaniu niekorzystnych skutków pandemii pomogły pozyskane w 2020 roku
przez Urząd Pracy środki finansowe:
 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na realizację programu zwiększającego
algorytm (dla bezrobotnych zamieszkujących na wsi),
 4 052 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) w tym ponad
2 miliony złotych na wsparcie przedsiębiorców z powodu COVID-19 – w ramach
funduszy unijnych PO WER,
 4 535 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) w tym
ponad 3 miliony złotych na wsparcie przedsiębiorców z powodu COVID-19 –
w ramach funduszy unijnych RPO.
W celu złagodzenia negatywnych skutków pandemii dla przedsiębiorców, Powiatowy
Urząd Pracy w 2020 roku realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
W ramach działań tzw. Tarczy Antykryzysowej urząd dofinansował wynagrodzenia
pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne ( art.15zzb) kwotą 2 921 691, 30 zł,
dofinansował koszty prowadzenia działalności gospodarczej ( art. 15zzc) w kwocie
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1 547 000,00 zł, udzielił pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej (art. 15zzd) na kwotę 8 940 778,00 zł, dofinansował część kosztów
wynagrodzeń ( art. 15zze) w kwocie 27 902,29 zł oraz udzielił dotacji dla przedsiębiorców
( art. 15zze) na kwotę 115 000,00 zł.

IX. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA S.A.
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. Powiat jest większościowym akcjonariuszem spółki
i posiada 51% akcji. Pozostałymi akcjonariuszami są Gmina Namysłów – 47% akcji oraz
Gminy Pokój, Domaszowice, Świerczów i Wilków - po 0,5 % akcji każda z gmin.
Obecnie Powiat Namysłowski posiada 5 096 akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł
każda, które pokryte zostały wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 5 096 000,00 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 związku z decyzją Wojewody Opolskiego wynikającą z sytuacji pandemicznej panującej
w kraju, szpital z dniem 23 października realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 poprzez zabezpieczenie
w podmiocie leczniczym łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-COV-2.

X. ADMINISTRACJA ZESPOLONA

1. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie realizowała w 2020
roku swoje zadania biorąc udział w 893 akcjach ratowniczo – gaśniczych.
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Akcje poza
powiatem; 11; 1%

Zdarzenia "covid";
60; 7%

Pożary; 178; 20%

Fałszywe alarmy;
28; 3%

Miejscowe
zagrożenia;
616; 69%

Po raz pierwszy w roku 2020 pojawiła się nowa kategoria zadań PSP - „zdarzenia
covid”, związana z udziałem strażaków w walce z pandemią.
W kategorii „miejscowe zagrożenia” ważną pozycję zajmują zdarzenia drogowe.
Interwencja straży miała tu miejsce w 82 takich sytuacjach. Największą ilość interwencji
spowodowały w 2020 roku silne wichury, takich akcji było aż 204 (dla porównania w roku
2019 - 159).
Szacunkowa wartość uratowanego przez strażaków w 2020 roku mienia to
25.408.000 zł!

kwota

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej wspierają druhowie jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, które działają we wszystkich gminach powiatu
namysłowskiego.
C Z ŁO N KOW I E O SP W G MI N AC H WG STA N U N A 2 0 2 0 RO K
RA Z E M 1 1 4 6
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ŚWIERCZÓW

WILKÓW

Dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Urzędu
Miejskiego w Namysłowie, Urzędu Gminy w Wilkowie, Urzędu Gminy w Domaszowicach,
Urzędu Gminy w Świerczowie, Urzędu Gminy w Pokoju, Komendy Głównej PSP oraz
WFOŚiGW na łączną kwotę 248.740,00 zł, Komenda Powiatowa PSP w Namysłowie kupiła
samochód kwatermistrzowski Renault Master (120 540,00 zł), sprężarkę do napełniania butli
powietrznych (58 000,00 zł) oraz łódź z silnikiem zaburtowym (70 200,00 zł).
Pozyskano od PGE 10.000 zł za co zakupiono:
 opryskiwacz spalinowy (1.949,55 zł),
 maseczki, przyłbice, rękawice, kombinezony (2.996,07 zł),
 zamgławiacz, preparat odkażający (5.054,38 zł).
Dodatkowo zakupiono:
 17 kpl. ubrań specjalnych za kwotę 64.576,82 zł. (finansowanie: Ustawa
modernizacyjna/zwiększenie budżetu/budżet własny),
 suszarkę do ubrań specjalnych za kwotę 13.316,00 zł (przekazanie WFOŚiGW),
 namiot pneumatyczny za kwotę 20.180,61 zł (przekazanie KW),
 silnik do pontonu za kwotę: 13.590,00 zł (zwiększenie budżetu).
Wykonano następujące remonty i prace:
 modernizacja zintegrowanego systemu łączności DGT – 100.368,00 zł (finansowanie:
Ustawa modernizacyjna/zwiększenie budżetu),
 instalacja konsoli dyspozytorskiej DGT 14.317,20 zł (przekazane KW),
 wykonano remont dachu i pomieszczeń socjalnych, koszt: 35.125,31 zł (zwiększenie
budżetu/budżet własny).
Komenda otrzymała przekazane z KW PSP (w związku z covid-19) środki:
 nagrzewnica olejowa BV77 - szt. 1 na kwotę 4.482,12 zł,
 moduł dozowania środków piorących - szt. 1 na kwotę 7.400,00 zł,
 agregat prądotwórczy FOGO FH 9000R - szt. 1 na kwotę 5.499,00 zł,
 opryskiwacz spalinowy Stihl SR 430 - szt. 1 na kwotę 2.150,00 zł,
 łóżko polowe WP5-2 - szt. 8 na kwotę 3.345,60 zł,
 krzesło składane KW2 - szt. 8 na kwotę 541,20 zł,
 stół składany WP5-8 - szt. 1 na kwotę 404,67 zł,
 przyczepka lekka BH753016T - szt. 1 na kwotę 8.000,00 zł,
 maska 3S Basic Plus - szt. 10 na kwotę 3.554,70 zł.
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2. KOMENDA POWIATOWA POLICJI
Analiza danych dotyczących sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na
terenie Powiatu Namysłowskiego pozwala przypuszczać, że na tle naszego województwa
jesteśmy powiatem bezpiecznym. Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie pod względem
poziomu wykrywalności przestępczości ogólnej wynoszącym 80%, znalazła się w roku 2020
na III miejscu wśród jednostek Województwa Opolskiego. Statystykę dotyczącą popełnianych
przestępstw ilustruje zamieszczony niżej wykres:

Przestępstwa stwierdzone w roku 2020 i 2019
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*Nienaturalnie wysoka ilość przestępstw gospodarczych w roku 2019 jest wynikiem zakończenia w tym roku
postępowania wieloczynowego o charakterze korupcyjnym.

Analiza danych zamieszczonych na wykresie wskazuje na spadek przestępczości w roku
2020 w stosunku do roku 2019. Mniejsza aktywność przestępcza mogła być spowodowana
wystąpieniem pandemii covid-19.
W kategorii przestępstw kryminalnych dominowały w roku 2020 kradzieże – 84
wszczęte dochodzenia, kradzieże z włamaniem – 41, uszkodzenia rzeczy – 37, uszkodzenia
ciała – 18 incydentów.
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Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym ilustruje zamieszczona niżej tabela:
Rodzaj zdarzenia

2018r.

2019r.

2020r.

wypadki

20

18

16

kolizje

354

417

412

zabici

3

1

3

ranni

21

22

18

Policja w 2020 roku podejmowała szereg działań profilaktycznych adresowanych
głównie do dzieci i osób nieletnich. Były to akcje prowadzone w szkołach: „Bezpieczna Woda”,
„Bezpieczna Droga do Szkoły”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczny
Rowerzysta”, „Pierwszy dzień w szkole, opowiem Ci o bezpieczeństwie”, „Hejt w sieci”, itd.
Nasz Policja brała także aktywny udział w akcjach ogólnokrajowych takich jak:
„Pieszy”, „Trzeźwy poranek”, „Bezpieczny weekend”, „Znicz”, „Pasy”, itd.
Przy współudziale Starostwa Funkcjonariusze Policji prowadzili spotkania z uczniami
szkół ponadpodstawowych ukierunkowane na bezpieczeństwo młodych kierowców, dla
których samochód jest środkiem lokomocji pozwalającym dotrzeć do szkoły.
W ramach profilaktyki policjanci rozdawali ufundowane przez Powiat elementy
odblaskowe i broszury informacyjne dla najmłodszych uczniów.

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 powstania katastrof budowlanych,
współdziałanie z organami kontroli państwowej.
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.
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Wykonywanie zadań i kompetencji przez powiatowego inspektora, wynikających ze
sprawowania przez niego funkcji organu nadzoru budowlanego pierwszej instancji, zapewnia
kierowany przez niego inspektorat. W roku 2020 PINB w Powiecie Namysłowskim
przeprowadził 93 kontrole obiektów budowlanych. Podejmowanie czynności kontrolnych
wynikało w części ze skarg i wniosków obywateli – było ich 38. Do Inspektoratu w 2020 roku
wpłynęły 244 zawiadomienia o rozpoczęciu budowy i 327 zawiadomień o zakończeniu
budowy. Inspektorat pracował w warunkach epidemii, co powodowało zmniejszenie
prowadzonych postępowań w stosunku do roku 2019, zwłaszcza kontroli odbywających się
w terenie.

4. POWIATOWY INSPEKTOR WETERYNARII
W Powiecie Namysłowskim realizacją zadań rządowych z zakresu weterynarii
i zdrowia publicznego zajmuje się Powiatowy Lekarz Weterynarii wraz z 5 pracownikami
etatowymi inspektoratu oraz 7 lekarzami wolnej praktyki realizującymi w jego imieniu te
zadania.
W 2020 roku utrzymano status naszego powiatu jako wolnego od gruźlicy, brucelozy,
białaczki i choroby Aujeszkiego. Pogłowie zwierząt jest także monitorowane pod kątem
występowania takich chorób jak: pomór klasyczny i afrykański świń, choroba pęcherzykowa
świń, pryszczyca bydła, grypa ptaków, gąbczasta encefalopatia bydła, choroba niebieskiego
języka, gorączka Q, bruceloza owiec i kóz. Wszystkie wykonane wyniki testów na wymienione
choroby były w 2020 roku ujemne.
W ramach zwalczania ASF u dzików w 2020 roku dokonano odstrzału sanitarnego tych
zwierząt na terenie powiatu w ilości 711 sztuk.
W sumie w sektorze produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego pod nadzorem
inspekcji znajdują się 102 podmioty z których 31 poddano w roku 2020 bezpośredniej kontroli.
W 2020 roku inspekcja dokonała także kontroli dobrostanu zwierząt w 15 gospodarstwach,
którym wydano zalecenia pokontrolne.
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5. POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
Głównym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Namysłowie w 2020 roku było tworzenie warunków sprzyjających zachowaniu zdrowia
mieszkańców

powiatu

poprzez

promowanie

zdrowego

stylu

życia,

nadzór

nad

bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody,
przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez nowe narkotyki i prekursory narkotyków,
zapobiegania powstawaniu chorób, szczególnie chorób zakaźnych i zawodowych przez
sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia
publicznego w oparciu o analizę ryzyka zagrożenia zdrowia i życia.
Z uwagi na zagrożenie epidemią wirusa SARS-CoV-2,

działania i zadania

realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Namysłowie w 2020 roku,
w znacznej mierze skierowane były na zminimalizowanie zachorowań społeczeństwa na
COVID-19 i bezpieczeństwo w obiektach znajdujących się na terenie nadzorowanego
powiatu namysłowskiego.
Wyniki prowadzonego w 2020 r. nadzoru pozwalają na stwierdzenie, że stan sanitarny
powiatu był dobry, stan sanitarno-higieniczny nadzorowanych obiektów i terenów użyteczności
publicznej nie powodował zagrożenia zdrowia publicznego.
Podejmowane działania w związku z panującą epidemią na terenie powiatu
namysłowskiego miały wpływ na ilość zachorowań i zgonów na covid-19. Ogłaszane strefy
zagrożenia epidemią – żółta i czerwona, w znacznej mierze nie dotyczyły naszego powiatu.
Prowadzono skuteczny nadzór w przypadkach chorób stanowiących zagrożenie dla
zdrowia publicznego – izolacje, kwarantanny osób chorych, podejrzanych o zachorowanie czy
też osób z kontaktu z chorymi na covid-19.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego powiatu namysłowskiego w 2020 roku
pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie przeprowadzili
łącznie 4866 kontroli i wizytacji, w tym 67 przeprowadzonych granicznych kontroli
sanitarnych żywności, podczas których dokonano 361 ocen partii danego produktu.
W zakresie urzędowej kontroli żywności do badań laboratoryjnych pobrano 177 próbek
środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.
Wydano łącznie 1143 decyzje administracyjne (w tym 35 płatniczych), 23
postanowienia. Nałożono 9 mandatów karnych na kwotę 1.400,00 zł oraz nałożono 7 kar
pieniężnych na kwotę16.900,00 zł.
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Oceniając stan sanitarny Powiatu Namysłowskiego – na podstawie wykonanych w 2020
roku zadań ustawowych można wyciągnąć następujące wnioski:
 w związku z wystąpieniem epidemii zakażeń SARS-CoV-2 sytuacja epidemiologiczna
w powiecie była bardzo dynamiczna. W 2020 r. odnotowano 2041 przypadków
zachorowań na covid-19, z czego w 124 przypadkach osoby wymagały hospitalizacji, a
66 osób zmarło;
 łącznie skierowano 943 osoby na wymazy w kierunku covid-19;

Liczba osób dotkniętych covid-19 w Powiecie Namysłowskim rok 2020
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 liczba zgłoszonych zachorowań na inne jednostki chorobowe znacząco zmalała,
co ściśle wiąże się z obecną sytuacją epidemiologiczną (ludzie izolują się, mają
mniejszy kontakt, bardzo często nie zgłaszają się do lekarzy w obawie przed zarażeniem
covid-19);
 program Szczepień Ochronnych (PSO) realizowany jest zgodnie z kalendarzem
szczepień, obowiązującym na dany rok. Personel medyczny punktów szczepień jest
bardzo zaangażowany w jego realizację. Promuje wśród rodziców celowość i zasadność
ich wykonywania;
 pomimo iż mieszkańcy powiatu namysłowskiego coraz częściej decydują się na
zaszczepienie p. grypie sezonowej, profilaktyka grypy w postaci szczepienia jest nadal
mało popularna. Zgodnie z opracowanym sprawozdaniem MZ 54 w roku 2020
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą zostało zaszczepionych 623 osób;
 w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie Polski kontrole w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą były ograniczone do minimum;
 stan sanitarny i techniczny podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie
powiatu namysłowskiego jest zadawalający i nie budzi zastrzeżeń. Obiekty są
funkcjonalne, wyposażone zgodnie ze specyfiką i zakresem świadczenia usług
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medycznych.

Właściciele

na

bieżąco

przeprowadzają

prace

remontowe

i modernizacyjne, mające na celu przystosowanie placówek do wymogów
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie placówki będące pod nadzorem Państwowego
Inspektora Sanitarnego w Namysłowie posiadają specjalistyczny całodobowy
monitoring temperatury w urządzeniach chłodniczych, służących do przechowywania
preparatów szczepionkowych.

XI. PRIORYTETY NA KOLEJNY ROK

Najważniejsze cele jakie stawia sobie Zarząd Powiatu w roku 2021 to bez wątpienia
kontynuacja dużych inwestycji. Należą do nich następujące zadania:


„Przebudowa pomieszczeń budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia na centralną
sterylizatornię i pomieszczenie do mycia i dezynfekcji środków transportu szpitalnego”;

 „Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie”;
 „Budowa nowego kompleksu lekkoatletycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym
w Namysłowie”;
Zarząd Powiatu zamierza kontynuować pozyskiwanie środków zewnętrznych z funduszy
UE i budżetu Państwa. Ważną wartością jest dla Zarządu Powiatu kontynuacja bardzo dobrej
współpracy z gminami naszego powiatu, samorządami powiatów sąsiednich oraz partnerami
realizującymi wspólne zadania służące rozwojowi Powiatu Namysłowskiego.
Mając na uwadze niezadowalający stan nawierzchni dróg powiatowych w odpowiedzi na
potrzeby mieszkańców sygnalizowane w wielu wystąpieniach, Zarząd Powiatu będzie także
zabiegał o poprawę jakości tych dróg.
Zrównoważony rozwój naszego powiatu nie będzie możliwy bez odpowiedniej troski
o wszystkie dziedziny funkcjonowania tego szczebla samorządu. Edukacja, kultura, sport,
rozwój infrastruktury, ekologia i jakość usług świadczonych przez administrację, także będą
ważnymi priorytetami w 2021roku.
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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.
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