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SŁOWO WSTĘPNE BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

Oddaję w Państwa ręce raport o stanie naszej gminy.

Podsumowujemy w nim rok 2021. Kolejny rok wyzwań

związanych z pandemią COVID 19 i zmieniającymi się

uwarunkowaniami prawnymi oraz ekonomicznymi.

Jednak pomimo tej niekorzystnej sytuacji zewnętrznej

Gmina Namysłów utrzymała obrany kurs

zrównoważonego rozwoju i stabilności budżetowej.

Kontynuowaliśmy procesy inwestycyjne – remonty

i budowy dróg, modernizacje obiektów edukacyjnych

czy sportowych. Wspieraliśmy renowację zabytków

oraz działania proekologiczne. W porównaniu do roku

2020 wydatki na te cele wzrosły o 93,12%. Trzeba

jednak zauważyć, że globalne kłopoty związane

z łańcuchami dostaw, trudnościami w zamówieniach

produktów oraz wzrostem cen spowodowały pewne

przesunięcia w realizacji niektórych inwestycji,

utrudniały również przeprowadzanie przetargów.

2021 zapisze się w naszej historii jako rok, w którym

pozyskaliśmy rekordowo duże dofinasowania

zewnętrzne – tylko w ramach Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych było to aż

11,7 mln zł.

Ten niezależny ranking potwierdza fakt, że systematycznie

podnosi się poziom jakości życia na naszym terenie. Jest to

powód do zadowolenia, ale także impuls do jeszcze bardziej

wytężonej pracy i kreowania ambitnych planów na przyszłość.

W raporcie znajdziecie Państwo zestaw informacji

pokazujących, jak intensywnie przebiegał rok 2021 w Gminie

Namysłów – jak wielu obszarów dotyczyły interwencje

i działania służące budowie naszej pozycji w regionie.

Postawiliśmy również na profesjonalizacje działań

promocyjnych, na budowę rozpoznawalnej marki – to ważne,

żeby otoczenie zewnętrzne postrzegało nas w sposób

właściwy, aby poznawało wszystkie nasze atuty i potencjały

rozwoju. Pokazujemy naszą dumę z tradycji, możliwości

dobrego, spokojnego i bezpiecznego życia tu i teraz, a także

ambitne spojrzenie w przyszłość.

„Przestrzeń tradycji i możliwości” – taka jest nasza gmina

i tak chcemy, żeby postrzegali ją nasi zewnętrzni partnerzy.

Kolejny rok wyzwań, kolejny rok realizacji ambitnych celów

2021 rok dla świata i dla nas lokalnie był 
kolejnym rokiem funkcjonowania                    
w rzeczywistości covidowej
i dostosowywania planów do zmieniających 
się realiów. Gmina Namysłów, w tych 
warunkach, zachowała stabilność budżetową 
i ścieżkę obranej wizji rozwoju. 

Korzystne zmiany, jakie zachodzą w naszej gminie,

znalazły swoje odbicie w ogólnopolskim rankingu

„Gmina dobra do życia”. Zajęliśmy 27 pozycję na 232

sklasyfikowane gminy z siedzibą powiatu ziemskiego.

Za Gminą Namysłów w tym zestawieniu znalazły się m.in.

Oleśnica, Kluczbork, Kołobrzeg czy Gniezno.

Bartłomiej Stawiarski
Burmistrz Namysłowa
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Raport o stanie Gminy Namysłów za 2021 rok jest syntetycznym i przekrojowym ujęciem i zaprezentowaniem najważniejszych 
danych, wydarzeń, koncepcji i projektów realizowanych w 2021 roku. Został podzielony tematycznie, opisując kluczowe 
obszary. Wszelkie informacje szczegółowe (sprawozdania, zestawienia, zarządzenia, treści uchwał, wskaźniki budżetowe)        
są danymi publicznymi dostępnymi w serwisach biuletynów informacji publicznej, urzędów statystycznych bądź możliwych    
do uzyskania w trybach przewidzianych dla tychże danych. W dokumencie znajdziecie Państwo odniesienia do części tych 
poszerzonych danych w postaci linków lub kodów qr. Załącznikiem do dokumentu jest również zestawienie tabel 
uszczegóławiających zaprezentowany materiał.

W założeniu dokument ma w przystępny sposób pokazać, przede wszystkim mieszkańcom, a także interesariuszom 
zewnętrznym najistotniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania Gminy Namysłów w roku 2021.

Niekorzystna korelacja terminów publikacji raportu oraz prezentacji zagregowanych danych przez np. Główny Urząd 
Statystyczny powoduje, że nie można w pełni zaprezentować komparatystyki obszaru w stosunku do innych jednostek 
samorządowych. Przedmiotowe dane są uzupełnianie przez Główny Urząd Statystyczny w drugiej połowie roku. Osoby 
zainteresowane takimi zestawieniami mogą skorzystać z dostępnych narzędzi analitycznych, np. Monitora Rozwoju Lokalnego.

Raport realizuje zapis artykułu 28aa. Ustawy o samorządzie gminnym tj.: 
„1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów          
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.”

RAPORT O STANIE GMINY - METODOLOGIA
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GMINA NAMYSŁÓW – TU JESTEŚMY!

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Gmina Namysłów jest położona w północnej części 
województwa opolskiego, na Równinie Oleśnickiej. Gmina 
jest jedną z pięciu gmin powiatu namysłowskiego (obok 
Gmin Domaszowice, Pokój, Świerczów i Wilków), którego 
siedziba znajduje się w mieście Namysłów. Gmina 
Namysłów graniczy z: gminami powiatu namysłowskiego 
(Domaszowice, Świerczów i Wilków) oraz powiatem 
brzeskim (Gmina Lubsza), a także województwem 
dolnośląskim (Gmina Jelcz-Laskowice w powiecie oławskim, 
Gmina Bierutów i Gmina Dziadowa Kłoda w powiecie 
oleśnickim) i wielkopolskim (Gmina Perzów i Gmina Rychtal 
w powiecie kępińskim). Powierzchnia gminy Namysłów 
wynosi 29 015 ha, co stanowi 38,8% powierzchni powiatu 
namysłowskiego i 3,1% powierzchni województwa 
opolskiego.

MIASTO NAMYSŁÓW I 32 SOŁECTWA

Gmina Namysłów jest gminą miejsko – wiejską. Na jej 
terenie zlokalizowane jest jedno miasto – Namysłów -
będący również stolicą powiatu i lokalnym centrum 
administracyjno – gospodarczym – oraz 32 sołectwa. 
Namysłów należy do grupy miast powiatowych 
wielofunkcyjnych bez wyraźnej specjalizacji 
pozaprzemysłowej. Wiodącą rolą miasta (jako siedziby 
władz samorządowych) jest funkcja administracyjna. 
Położenie miasta w sąsiedztwie dużych ośrodków w 
regionie (Opole, Wrocław) oraz stosunkowo dobra 
dostępność komunikacyjna przyczyniły się także do 
zwiększenia roli miasta w zakresie funkcji mieszkaniowej, 
usługowej i przemysłowej.
W ramach miasta Namysłowa funkcjonuje sześć osiedli.

Gmina Namysłów to przestrzeń o bogatej historii i tradycji,       
z tą najbardziej znaną 700-letnią tradycją piwowarską. Na jej 
obszarze zachowało się wiele pamiątek materialnego 
dziedzictwa kulturowo – historycznego, w tym sakralnego 
(szlak drewnianych kościołów),  a także obronno –
fortyfikacyjnego z  namysłowskim zamkiem, który jest 
symbolem miasta od średniowiecza. Dopełnieniem walorów 
gminy jest przyroda – lasy, tereny nad Widawą, Zalew 
Michalicki to miejsca, które pozwalają odpocząć, a także 
aktywnie spędzać wolny czas. 
Gmina Namysłów czerpie ze swojej historii. Duma z tradycji 
pozwala również z ambicjami patrzeć w przyszłość. Plany 
rozwojowe, inwestycje, rosnący rynek mieszkaniowy 
zachęcający do osiedlania się, stabilny rynek pracy, kreatywni   
i przedsiębiorczy mieszkańcy tworzą z Gminy Namysłów 
dynamiczne i energiczne miejsce. Miejsce, które wykorzystuje 
wszystkie swoje potencjały, aby każdego dnia zmieniać się     
na lepsze.

TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Powierzchnia

29 015 ha

Miasto: 2 261 ha
Obszar wiejski: 26 754 ha

L iczba zameldowanych mieszkańców

25 925 osób

Gmina Namysłów na mapie

Zeskanuj

Gmina Namysłów zajmuje:

114 miejsce wśród polskich gmin pod względem 
powierzchni 

231 miejsce wśród polskich gmin pod względem 
liczby ludności

stan na 1.01.2021r.
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STABILNOŚĆ FINANSÓW 
GMINNYCH

• Rekordowa wartość budżetu 

• Wysoka wartość wydatków inwestycyjnych

• Bezprecedensowa wartość pozyskanych 

dofinasowań zewnętrznych 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

• Rozbudowa Przedszkola nr 5 w Namysłowie

• Rozbudowa Hali „Orzeł” w Namysłowie

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Woskowice Małe

• Inwestycje w jakość powietrza – dotacje                  

na wymianę źródeł ciepła, likwidację azbestu

• Dotacje na ochronę obiektów zabytkowych

PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 
ZEWNĘTRZNA

• Zaangażowanie w partnerstwa ponadlokalne –

Subregion Północny Opolszczyzny i nową inicjatywę 

Partnerstwo na 307

• Stabilna  pozycja w rankingu „Gmina dobra             

do życia”

• Kontynuacja współpracy międzynarodowej                

z miastami partnerskimi

• Opracowanie „Strategii Marki Gminy Namysłów 

wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej”

ROZWÓJ SPOŁECZNY

• Włączenie w program promocji szczepień przeciw 

Covid-19

• Wsparcie finansowe dla Namysłowskiego Centrum 

Zdrowia

• Wdrożenie pilotażowego programu zdalnej opieki 

nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi            

– tzw. opaski życia

• Inicjatywy kulturalne i sportowe

• Budżet obywatelski

• Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

KLUCZOWE DANE ROKU 2021
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NASZA WIZJA. REALIZOWANE STRATEGIE, PROGRAMY I POLITYKI

GMINA NAMYSŁÓW TO DOBRE MIEJSCE DO ŻYCIA
– miejsce stabilnego wzrostu gospodarczego, przyjazne ludziom i środowisku, ukierunkowane na pielęgnowanie lokalnej 
tradycji i wdrażające standardy zarządzania umożliwiające zrównoważony rozwój. 
To miejsce wykorzystujące potencjały i zasoby do budowania silnej marki terytorialnej.

WARTOŚCI

DOBRA JAKOŚĆ ŻYCIA

Rozwijamy potencjał gospodarczy wynikający       

z położenia geograficznego, ambicji i aspiracji 

mieszkańców oraz zachowania i rozwoju 

niepowtarzalnego charakteru miejsca. Dbamy     

o zrównoważone działania prospołeczne 

pomiędzy miastem a obszarami wiejskimi.

MIEJSCE PRZYJAZNE LUDZIOM                                 
I ŚRODOWISKU

Zapewniamy dobrą jakość infrastruktury 

lokalnej, czynimy starania o jej ciągły rozwój 

także w aspekcie możliwości spędzania czasu 

wolnego i cyfryzacji. Wspieramy mieszkańców 

w kluczowych obszarach: edukacji, zdrowiu, 

polityce senioralnej, trosce o rodzinę czy 

ekologii. Zabiegamy o stałe podnoszenie 

atrakcyjności inwestycyjnej i zapewnienie 

stabilnych warunków rozwoju 

przedsiębiorczości.

KULTURA RELACJI

Budujemy lokalną tożsamość , wspieramy 

zaangażowanie obywatelskie i rozwijamy 

naturalną potrzebę identyfikacji 

mieszkańców z miejscem, w którym żyją, 

jego tradycjami i historią.

MARKA TERYTORIALNA

Marka Gminy Namysłów wynikająca z jej 
historycznych uwarunkowań (ziemia wielu 
narodów, tradycje piwowarskie), aktualnych 
potencjałów, ambicji skierowanych w stronę 
nadchodzącej przyszłości i kluczowych wartości –
szacunku, wsparcia i inkluzywności ma szansę 
być widocznym i rozpoznawalnym elementem    
w ujęciu regionalnym i krajowym.

Jesteśmy otwarci i optymistyczni. Odpowiadamy 

na potrzeby naszych mieszkańców i osób, które 

chcą w naszej gminie prowadzić swoje firmy. 

Chcemy być lokalnym liderem wyznaczającym 

kierunek zmian.

OTWARTOŚĆ I INTEGRACJA

WIZJA
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GMINA DLA MIESZKAŃCÓW – dobrze funkcjonująca infrastruktura, usługi publiczne, zaangażowane społeczeństwo

Strategia rozwoju Obszaru 
Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów 
– Olesno

W związku z przesunięciem czasowym spowodowanym 
pandemią oraz kwestiami formalno - prawnymi 
wynikającymi z sytuacji międzynarodowej w roku 2021 
nie została przyjęta nowa strategia dla przedmiotowego 
obszaru funkcjonalnego. Trwał proces jej opracowywania 
i konsultacji proponowanych założeń. Jednak w swoich 
działaniach Gmina Namysłów realizowała założenia 
dokumentu, który obszar aktualnie posiada                          
– m.in. w zakresie remontu infrastruktury, w tym 
drogowej, działań na rzecz ochrony środowiska, cyfryzacji 
w sferze publicznej czy rozwoju sektora edukacji.

Lokalny Program Rewitalizacji

W 2021 r. zaktualizowano zapisy Lokalnego Programu 
Rewitalizacji w zakresie aktualizacji listy projektów i ich 
treści. Wprowadzone nowe projekty odpowiadają na 
potrzeby aktywności fizycznej mieszkańców obszaru 
rewitalizacji oraz zdiagnozowane deficyty w zakresie 
jakości i dostępności obiektów sportowych. 
Aktualizacja Programu umożliwiła gminie aplikowanie  
o środki Unii Europejskiej w ramach działania 10.2 
Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020                    
i otrzymanie dofinansowania dla zadania „Rewitalizacja 
obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów”, 
obejmującego 3 obiekty: stadion miejski, halę „Orzeł” 
oraz salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej          
Nr 3 w Namysłowie. 

Strategia Marki Gminy Namysłów wraz 
z Systemem Identyfikacji Wizualnej

W roku 2021 opracowano przedmiotowy dokument, 
jedno z narzędzi strategii rozwoju, umożliwiające 
wykreowanie pozytywnego wizerunku gminy: 
- na zewnątrz – co w konsekwencji ma na celu 

spowodowanie napływu turystów, nowych 
mieszkańców i przedsiębiorców; 

- do wewnątrz – w celu integracji społeczności 
lokalnej i włączenie jej do realizacji strategii 
rozwoju.

Podstawowym celem dokumentu jest wypracowanie 
koncepcji marki i budowanie wizerunku Gminy 
Namysłów. Pojęcie marki scala i reprezentuje esencję 
tożsamości miasta, wpływając – poprzez spójne 
działania marketingowe – na kształtowanie jego 
pożądanego wizerunku. Marka określa elementy 
przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych miast 
(marek), a także komunikuje mieszkańcom miasta 
podstawowe elementy ich tożsamości. W warstwie 
wizualnej uspójniono system identyfikacji oraz 
wprowadzono nowe logo i hasło promocyjne.

Wieloletni program 
„Posiłek w szkole i w domu”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie realizuje 
wieloletni program „Posiłek w szkole 
i w domu” w ramach, którego wsparciem zostało 
objętych 246 osób, w tym w formie posiłków - 134 
osoby (z tego 80  dzieci w przedszkolach i szkołach) oraz 
w formie zasiłku celowego na zakup żywności 112 
rodzin. Ogólny koszt programu 239 076,03 zł, z tego 
udział środków własnych 96 067,74 zł oraz 
dofinansowanie  z budżetu państwa 143 009,29 zł.

NASZA WIZJA. REALIZOWANE STRATEGIE, PROGRAMY I POLITYKI
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Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014 - 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,     
w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym 
wirusem SARAS-COV-2, został przedłużony na czas 
trwania ww. stanu ( nie dłużej niż 30 dni od dnia jego 
odwołania). W związku z powyższym Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Namysłowie w 2021r, w zakresie pomocy 
żywnościowej dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców Gminy Namysłów współpracował z Polskim 
Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów II Odział 
Namysłów oraz Stowarzyszeniem „Sami dla Siebie”,
Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 kierowana jest do osób i rodzin, 
które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić 
sobie lub rodzinie odpowiednich produktów 
żywnościowych. W ramach Programu pracownicy socjalni 
kwalifikowali wyżej wymienione osoby do otrzymania 
produktów żywnościowych, wydając odpowiednie 
skierowania. Udzielono również wsparcia podczas 
wydawania żywności.

Strategia rozwiązywania problemów
społecznych Gminy Namysłów na lata
2017-2021

Strategia obejmuje trzy cele strategiczne: 1.tworzenie 
warunków do zwiększenia zatrudnienia oraz 
wspieranie i integrowanie osób zagrożonych 
marginalizacją i wykluczeniem społecznym, 
2.wspieranie rodzin, zapewnienie dzieciom i młodzieży 
warunków do rozwoju, zwiększenie dostępności opieki 
zdrowotnej oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa 
publicznego w gminie, 3.profesjonalizacja służb 
społecznych oraz rozwijanie sektora obywatelskiego. 
Strategia była realizowana  poprzez  Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Namysłowie, którego działalność została 
opisana w rozdziale dotyczącym tego obszaru.

Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Namysłów

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
finansowany był z wpłat za wydane zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2021 w ramach 
programu sfinansowano:
1) zakup  materiałów  wykorzystanych do realizacji 

programów profilaktycznych wśród młodzieży     
o tematyce uzależnia od środków 
psychotropowych

2) organizację warsztatów i zajęć o tematyce 
uzależnienia od środków psychotropowych 

3) organizację letniego wypoczynku dla dzieci           
z rodzin objętych patologią społeczną.

Na powyższe przeznaczono 16 040,00 zł.

NASZA WIZJA. REALIZOWANE STRATEGIE, PROGRAMY I POLITYKI

Gminny Program Profilaktyki                   
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Namysłów

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - określa lokalną strategię
w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód
społecznych i indywidualnych wynikających
z nadużywania alkoholu.
W ramach programu sfinansowano m.in.:
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych
- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby 

prowadzonych zajęć
- prowadzenie punktów konsultacyjno –

informacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin
- prowadzenie działań profilaktycznych z osobami 

przebywającymi w izbie wytrzeźwień
- opracowanie interaktywnych materiałów 

profilaktyczno – edukacyjnych wspomagających 
walkę z problemami uzależnienia dzieci i młodzieży

- działania inwestycyjne: zakup i montaż szatni 
kontenerowej na boisko sportowe w Woskowicach 
Małych, rozbudowa placu zabaw w Przeczowie

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację  programów 
związanych z ochroną zdrowia.

Na ten cel łącznie przeznaczono 630 000,18 zł.
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Rządowy program pomocy uczniom 
niepełnosprawnym w formie dofinansowania 
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Program ma na celu dofinansowanie zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Z programu skorzystało 28 uczniów szkół 
z terenu Gminy Namysłów  na wartość ogółem                   
8 567,06 zł, w tym:

1) 13 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 
w Namysłowie, 

2) 4 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 
w Namysłowie,

3) 2 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Namysłowie,

4) 9 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych 
w Namysłowie.

Moduł IV programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym            
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi”

PFRON przekazał gminie 93 312,00 zł, które zostały 
przeznaczone na zakup opasek „SOS” wraz z funkcją 
opieki telecentrum medycznego. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Namysłowie przeprowadził rekrutację 
oraz rozdysponował 80 sztuk ww. opasek wśród 
niepełnosprawnych mieszkańców gminy. 
To pilotażowe wdrożenie umożliwi zastosowanie 
rozwiązania typu smart w wachlarzu usług publicznych. 
Teleopieka jest tym obszarem, który może stanowić 
jedno z rozwiązań w związku z problemami 
demograficznymi, zwłaszcza starzejącym się 
społeczeństwem.

Rządowy Program „Aktywna tablica”

Do programu przystąpiła Szkoła Podstawowa                
Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie, 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Namysłowie oraz Szkoła 
Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Głuszynie, czego efektem było doposażenie szkół     
w laptopy, monitory interaktywne, pomoce 
dydaktyczne i narzędzia do terapii o łącznej wartości  
78 750,00 zł, z czego pozyskana dotacja to 63 000,00 zł,      
a wkład własny 15 750,00 zł.

Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa

Do programu przystąpiło Przedszkole                                
nr 3 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa                           
Nr 1 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie oraz Szkoła 
Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym            
w Jastrzębiu, czego efektem było doposażenie bibliotek 
szkolnych w nowości wydawnicze o łącznej wartości       
18 750,00 zł, z czego pozyskana dotacja to 15 000,00 zł,       
a wkład własny 3 750,00 zł.

NASZA WIZJA. REALIZOWANE STRATEGIE, PROGRAMY I POLITYKI
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Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej 
„Fioletowa wstążka”

Gmina Namysłów wydatkowała środki w wysokości 
90 400,00 zł. Program „Fioletowa wstążka” był 
skierowany do uczennic klas VII i VIII szkół podstawowych 
i obejmował szczepienia przeciwko wirusowi 
brodawczaka ludzkiego (HPV). Do szczepień przystąpiło 
190 dziewczynek.

Program „MALUCH+” 2021

Gmina Namysłów pozyskała dotację celową                    
w wysokości 64 800,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację zadań własnych z zakresu organizacji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Gmina Namysłów pozyskała również dotację celową     
w ramach programu „MALUCH+” (edycja 2021)             
w wysokości 57 600,00 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie miejsc opieki dla dzieci w wieku 
do lat 3 w Żłobku w Namysłowie.

Program „Laboratoria Przyszłości”

Do programu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe 
z Gminy Namysłów, czego efektem było wyposażenie 
placówek w sprzęt z katalogu z wyposażeniem 
podstawowym,  m.in. w drukarki 3D z akcesoriami, 
mikrokontrolery z czujnikami, stacje lutownicze, 
kamery przenośnie cyfrowe, aparaty fotograficzne        
z akcesoriami, a także w sprzęty z katalogu 
z wyposażeniem dodatkowym m.in. w roboty 
edukacyjne, nagłośnienie, mikrofony, maszyny do 
szycia, szafę narzędziową z wyposażeniem. Pozyskana 
dotacja na ten cel to 743 100,00 zł. Zadanie 
realizowane jest w latach 2021-2022. W roku 2021 
wydatkowano 575 100,00 zł.

NASZA WIZJA. REALIZOWANE STRATEGIE, PROGRAMY I POLITYKI

Rządowy program „Wspieraj seniora”

Program adresowany był do osób starszych,  które        
w okresie zagrożenia zarażenia się COVID-19 pozostały  
w domu i nie były w stanie np. poprzez wsparcie 
rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej 
potrzeby. Usługa wsparcia polegała  w szczególności  
na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły 
podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, 
środki higieny osobistej. Seniorzy mogli zgłaszać 
zapotrzebowanie na ww. usługi poprzez ogólnopolską 
infolinię lub poprzez kontakt z pracownikiem Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Namysłowie, który był 
realizatorem programu. 
W 2021 r. z usług w ramach programu „Wspieraj 
seniora” skorzystały 82 osoby.  Wsparcie to m.in. 
polegało na dostarczeniu i zakupie art. spożywczych 
oraz leków, za które senior ponosił koszty.  Wsparcie 
finansowe dla gminy w zakresie organizacji i realizacji 
usługi wsparcia wyniosło 69 140,15 zł. 
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Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 

Organizacje pozarządowe, zgodnie z zasadą partnerstwa, 
biorą udział we współtworzeniu rocznego Programu 
współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. I zgodnie z coroczną procedurą, swoje 
propozycje do projektu Programu współpracy, zgłaszają          
w czasie przeprowadzanych konsultacji. W celu uzyskania 
uwag   i propozycji od organizacji, informacja o rozpoczęciu 
konsultacji, tj. Zarządzenie Nr 505/VIII/20 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 5 listopada 2020 r., zostało zamieszczone      
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie 
www.namyslow.eu, w zakładce aktualności. W 2020 roku 
w/w konsultacje pisemne przeprowadzono zatem w dniach  
od 13 do 26 listopada 2020 r. W czasie ich trwania, 
nie wpłynęły żadne pisma, a organizacje pozarządowe nie 
wniosły zastrzeżeń do konsultowanego projektu uchwały. 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
odbywa się na zasadach pomocniczości i suwerenności, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
Realizowana jest w kilkunastu obszarach, zarówno w formie 
zlecania realizacji zadań publicznych, jak i w formach 
pozafinansowych.

Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 

W 2021 roku na podstawie Uchwały Nr 349/VIII/20 Rady 
Miejskiej w Namysłowie  z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie 
przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów   
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, 
współpraca w formie finansowej obejmowała realizację zadań 
publicznych w zakresie dwóch obszarów działania, tj. 
wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej 
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom 
społecznym. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji 
zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich 
sfinansowanie, odbywało się po przeprowadzeniu otwartych 
konkursów ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez gminę 
konkursach, na realizację zadań publicznych, zamieszczone 
były na stronie internetowej Urzędu - w Biuletynie Informacji 
Publicznej    oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Namysłowie. 

W celu wyboru najlepszych ofert, Burmistrz 
Namysłowa powołał komisje konkursowe, właściwe 
dla zakresu spraw będących przedmiotem 
konkursów. W trybie otwartych konkursów ofert na 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
zaplanowano następujące środki finansowe w formie 
dotacji – 734 000,00 zł, a na przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym, środki          
w wysokości - 120 000,00  zł, co łącznie stanowiło 
kwotę 854 000,00 zł. 
W ramach współpracy pozafinansowej, Gmina 
Namysłów udzieliła organizacjom pozarządowym 
wsparcia poprzez nieodpłatne udostępnianie: 
obiektów sportowych, nieodpłatne udostępnianie sal
narad na szkolenia i cykliczne spotkania, nieodpłatne 
udostępnianie gadżetów promocyjnych Gminy 
Namysłów na wszelkiego rodzaju spotkania                      
i uroczystości, udzielanie informacji i doradzanie 
organizacjom pozarządowym przez wydziały Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie, pomoc w promowaniu 
działalności organizacji na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego i w lokalnej prasie oraz na 
gminnych tablicach informacyjnych, znajdujących się 
na terenie miasta.
Ostatecznie :
1. Ogłoszono 1 konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych na wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i 1 otwarty konkurs ofert na 
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym.
2. Wpłynęło łącznie 29 ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym.
3. 14 oferentom przyznano dotacje publiczne               
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej, a 10 oferentom przyznano dotacje 
publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom     
i patologiom społecznym.
4. Podpisano 16 umów w zakresie wspierania               
i upowszechniania kultury fizycznej (1 zadanie nie 
zostało przyjęte do realizacji) i 10 umów z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym.

NASZA WIZJA. REALIZOWANE STRATEGIE, PROGRAMY I POLITYKI
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Program opieki nad zwierzętami  
bezdomnymi  oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Namysłów  w 2021 roku

W roku 2021 Burmistrz Namysłowa powołał 
koordynatora  programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Namysłów.
Celem wprowadzonego „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów 
w 2021 roku”, przyjętego Uchwałą nr 382/VIII/21 Rady 
Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r., było 
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz kotom 
wolno żyjącym, ograniczenie ilości bezdomnych zwierząt, 
poprawa dobrostanu zwierząt oraz edukacja 
mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania 
zwierząt. Realizując jego założenia, w 2021 roku podjęto 
następujące działania:
1)wykonano 90 zabiegów sterylizacji oraz 12 zabiegów 
kastracji kotów wolno żyjących;
2)wykonano 7 zabiegów sterylizacji oraz 6 zabiegów 
kastracji bezdomnych psów;
3)zakupiono 356 kg karmy suchej i 140 kg karmy mokrej 
dla kotów, w ramach której społeczni opiekunowie 
kotów wolno żyjących dokarmiali około 64 koty wolno 
żyjące z terenu Gminy;
4)zapewniono opiekę weterynaryjną 59 kotom wolno 
żyjącym oraz 12 bezdomnym psom;
5)oddano 2 odłowione bezdomne psy do schroniska;
6)zapewniono opiekę weterynaryjną 3 zwierzętom 
dzikim (kozioł, myszołów, jastrząb);
7)przekazano do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Kątna” 
łabędzia oraz żółwia czerwonolicego;
8)zamieszczano w lokalnej prasie ogłoszenia                       
o zwierzętach do adopcji;
9)uruchomiono profil na Facebooku „Namysłów –
zwierzęta wokół nas” o charakterze informacyno-
edukacyjnym, promujący adopcję zwierząt bezdomnych 
z terenu Gminy Namysłów.
10)współpracowano z Namysłowskim Stowarzyszeniem 
Pomocy Zwierzętom „CZTERY ŁAPY” w zakresie realizacji 
zadań określonych w Programie.
Podmiotem wykonującym zadania z zakresu odławiania 
bezdomnych zwierząt w Gminie Namysłów                   
wraz z oddaniem ich do schroniska było 
Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowo-
Wielobranżowych „Gabi”, Gabriela Bartoszek,                  
ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice.

Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie 
gminy Namysłów sprawowały trzy gabinety 
weterynaryjne, które pełniły dyżury rotacyjne:
1)Lecznica Weterynaryjna „ARKA”, z siedzibą przy     
ul. 1 Maja 9 w Namysłowie;
2)Przychodnia Weterynaryjna Kruszyńscy, z siedzibą 
przy ul. Mikołaja Reja 17;
3)Przychodnia Weterynaryjna„VET-SERVICE” lek. wet. 
Łukasz Ocharski, z siedzibą przy ul. Wierzbowej 7        
w Namysłowie.
Wydatki poniesione na realizację Programu:
Łącznie na realizację działań założonych w Programie 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Namysłów w 2021 roku wydatkowano kwotę             
49 304,36 zł, w tym:
1)sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów 
oraz kotów wolno żyjących – 17 670,00 zł;
2)zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub 
chorym bezdomnym psom i kotom oraz kotom wolno 
żyjącym – 12 273,96 zł;
3)zakup karmy – 3 577,06 zł;
4)zakup akcesoriów dla zwierząt (podkłady 
higieniczne, żwirek dla kotów, klatki kennelowe, 
transportery) – 972,14 zł;
5)odławianie bezdomnych zwierząt wraz z oddaniem 
ich do schroniska – 4 000,00 zł;
6)całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 4 979,20 zł;
7)odbiór i utylizacja martwych zwierząt – 5 832,00 zł.
W 2021 roku prowadzone było jedno postępowanie 
administracyjne w sprawie czasowego odebrania 
zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami  
bezdomnymi  oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Namysłów  w 2021 roku

NASZA WIZJA. REALIZOWANE STRATEGIE, PROGRAMY I POLITYKI
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GMINA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – zwiększenie spójności terytorialnej, przedsiębiorczości oraz ochrony          
i rozwoju dziedzictwa kulturowego

Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego

Gmina Namysłów pokryta jest w 100% planami
zagospodarowania przestrzennego. W 2021 r.  podjęto 
cztery uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów. 
W 2021 r. podjęto cztery uchwały zatwierdzające
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  
W 2021 r. nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji
o warunkach zabudowy.

Program Opieki nad Zabytkami Gminy 
Namysłów na lata 2018-2021

Udzielono dotacji z budżetu gminy na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym          
w granicach administracyjnych Gminy Namysłów.              
Na realizację prac w 2021 r. przeznaczono środki, w 
kwocie 500 000,00 zł. Udzielonych zostało 11 dotacji. 
Udzielone dotacje rozliczono na kwotę 489 407,68 zł.
Uzyskano również zewnętrze dofinasowanie na remont 
wschodniej części murów obronnych w Namysłowie 
(realizacja projektu odbędzie się w latach 2022 -2023).

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
na terenie Gminy Namysłów

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy 
Namysłów, realizowany przez Zakład Wodociągów i 
Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o. w 
Namysłowie, został przyjęty uchwałą nr 383/VIII/21 
Rady Miejskiej  w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. 
Plan ten został uchwalony na lata 2021-2023 i zawiera 
wykaz zaplanowanych przedsięwzięć rozwojowo-
modernizacyjnych infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej w poszczególnych latach                              
z uwzględnieniem planowanych nakładów.
Przedmiotowy plan zawiera następujące 
przedsięwzięcia wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 
gminy:
1)  w ramach stacji uzdatniania wody Jana Pawła II:

•modernizacja stacji,
•dokumentacja i uzbrojenie 2 studni,
•dokumentacja i odwiert 1 studni;

2) w ramach stacji uzdatniania wody Objazda:
•dokumentacja i odwiert 1 studni,
•modernizacja studni,
•rozbudowa linii teletechnicznej;

3) w ramach sieci wodociągowej:
•monitoring i sterowanie siecią wodociągową             
w powiecie namysłowskim,
•rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu             
przy ul. Podleśnej w Namysłowie,
• budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej          
w Namysłowie,

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
na terenie Gminy Namysłów

•rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Zimowej,
•modernizacja sieci w Namysłowie (zasuwy),
•wymiana sieci wodociągowej (drogi);

4) w ramach sieci kanalizacji sanitarnej:
•budowa kanalizacji sanitarnej Głuszyna – II etap,
•budowa kanalizacji sanitarnej Głuszyna – III etap,
•budowa tranzytów kanalizacyjnych Barzyna-
Namysłów oraz sieci kanalizacji sanitarnej w 
Smarchowicach Śląskich,
•dokumentacja techniczna i budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Krasowicach,
•dokumentacja techniczna i budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Podleśnej  w Namysłowie,
•budowa tranzytu kanalizacyjnego Woskowice Małe-
Bukowa Śląska,
•budowa stacji zlewnej w Barzynie,
•modernizacja sieci kanalizacyjnej w ulicy Wały Jana III,
•budowa systemu gospodarki osadowej – I etap 
(składowanie osadów, place i drogi dojazdowe),
•sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Zimowej                       
i Wiosennej w Namysłowie,
•przebudowa oczyszczalni ścieków w Namysłowie.

Łączne nakłady finansowe na ww. inwestycje 
oszacowano na kwotę 31 410 600,00 zł, w tym w roku 
2021 – 17 320 000,00 zł, w roku 2022 – 13 840 600,00 zł    
i w roku 2023 –250 000,00 zł. Inwestycje te planuje się 
zrealizować ze środków własnych Spółki EKOWOD            
i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

NASZA WIZJA. REALIZOWANE STRATEGIE, PROGRAMY I POLITYKI
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GMINA ODPORNA NA ZMIANY KLIMATU – ograniczanie presji wywieranej na środowisko, wzrost świadomości 
ekologicznej mieszkańców

Program usuwania materiałów
zawierających azbest z terenu Gminy 
Namysłów  w latach 2012-2032

W roku 2021 w ramach zadania „Unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy 
Namysłów” przekazano do utylizacji 113,25 ton odpadów 
zawierających azbest za kwotę 88 995,34 zł, z czego        
52 952,23 zł zostało pokryte  z dotacji Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej        
w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Warszawie.               
Z programu skorzystało 35 podmiotów.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Namysłów

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty 
uchwałą nr 233/VII/16 Rady Miejskiej                              
w Namysłowie z dnia 21 lipca 2016 r. Plan ma 
przyczynić się m.in. do osiągnięcia celów określonych  
w  pakiecie klimatyczno-energetycznym, tj.:

1) redukcji emisji gazów cieplarnianych;
2) zwiększenia udziału energii pochodzącej              

ze źródeł odnawialnych;
3) redukcji zużycia energii finalnej, poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej. 

Plan zakłada przeprowadzenie szeregu inwestycji 
w dziedzinach takich jak: 

1) ograniczenie emisji w budynkach 
(termomodernizacja budynków mieszkalnych 
wraz z wymianą lub modernizacją instalacji 
cieplnej, termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej i zastosowanie OZE, 
budowa nowych obiektów użyteczności 
publicznej w wysokim standardzie 
energetycznym, kompleksowe zarządzanie 
energią w budynkach użyteczności publicznej);

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Namysłów

2) zastosowanie alternatywnych źródeł energii 
elektrycznej i cieplnej (montaż mikroinstalacji
odnawialnych źródeł energii, wymiana 
indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne 
lub/i niskoemisyjne);
3) ekologiczne oświetlenie (modernizacja 
i rozbudowa oświetlenia ulicznego);
4) niskoemisyjny transport (rozbudowa 
i przebudowa układu komunikacyjnego gminy 
celem zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców 
i ograniczenia emisji, zrównoważona mobilność 
mieszkańców);
5) gospodarka wodno-ściekowa (optymalny 
rozwój infrastruktury wodno-ściekowej);
6) informacja i edukacja (promocja gospodarki 
niskoemisyjnej oraz szkolenia i działania 
edukacyjne).

NASZA WIZJA. REALIZOWANE STRATEGIE, PROGRAMY I POLITYKI
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12 ZWOŁANYCH POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ                    
W NAMYSŁOWIE

W 2021 r. odbyło się 7 sesji Rady Miejskiej  w Namysłowie 
zwołanych na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Ponadto na wniosek Burmistrza Namysłowa, zgodnie         
z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zostały 
zwołane 4 sesje, z czego:

•jedna nie odbyła się ze względu na brak kworum, 
•dwie zakończyły się w trakcie obrad ze względu 
na stwierdzenie braku kworum.

Ponadto jedna sesja w 2021 r. odbyła się na wniosek 
grupy 11 Radnych Rady Miejskiej.

132 PODJĘTE UCHWAŁY

Dotyczyły one m.in.  takich obszarów jak: inwestycje, 
finanse, gospodarka nieruchomościami czy edukacja.

15 ZAPYTAŃ I 9 INTERPELACJI ZŁOŻONYCH PRZEZ 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

W skład Rady Miejskiej w Namysłowie wchodzi 21 
Radnych – 5 kobiet i 16 mężczyzn.  Tym samym  24% 
składu Rady stanowią kobiety, a 76 % mężczyźni. 
W ramach Rady działają 4 kluby radnych.

RADA MIEJSKA W NAMYSŁOWIE  

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym 
gminy. Do właściwości Rady Miejskiej  należą wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy 
nie stanowią inaczej.

NASZ SAMORZĄD

W 2021 r. Radni Rady Miejskiej złożyli do Burmistrza 
Namysłowa 9 interpelacji i 15 zapytań. Poruszone           
w pismach tematy dotyczyły przede wszystkim 
infrastruktury drogowej, obiektów małej architektury, 
gospodarki odpadami komunalnymi i finansów Gminy.

Uchwały Rady Miejskiej 
w Namysłowie w 2021 roku 

Zeskanuj

Składy Komisji Rady Miejskiej 
w Namysłowie 

Zeskanuj

W ramach Rady Miejskiej w Namysłowie działa 8 komisji: 

1. Rewizyjna, 2. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 3. Planowania 

Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony 

Środowiska, 4. Edukacji, Kultury i Sportu, 5. Budżetu            

i Gospodarki, 6. Zdrowia i Spraw Społecznych, 7. Skarg, 

Wniosków i Petycji, 8. Statutowa (doraźna).

Zestawienie uchwał wraz z ich statusem realizacyjnym znajduje się    
w Załączniku nr 1, na stronie 66. 
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X sesji

X 
uchwał

KIEROWNICTWO 
URZĘDU 
MIEJSKIEGO        
W NAMYSŁOWIE    
W 2021 ROKU

Bartłomiej Stawiarski

Burmistrz Namysłowa

Krzysztof Mucha

I Zastępca Burmistrza Namysłowa

Ewelina Moniuszko – Czuczwara

II Zastępca Burmistrza Namysłowa

Anna Stec-Kołotyło - Skarbnik Gminy               
(pełniąca funkcję od 27.05.2021r.)

Katarzyna Kuśmierczyk                                       
(pełniąca funkcję do 28.02.2021r.)

Joanna Niedźwiedź - Sekretarz Gminy             
(pełniąca funkcję od 01.03.2021r.) 

Organizacyjny

Finansowy

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Spraw Obywatelskich

Edukacji Sportu i Zdrowia

Zamówień Publicznych

Promocji, Komunikacji i Aktywności Społecznej

Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Urząd Stanu Cywilnego

Straż Miejska

Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej

Samodzielne stanowisko ds. planowania strategii i marki gminy

Audytor wewnętrzny

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO W NAMYSŁOWIE

Urząd  Miejski jest podstawowym punktem kontaktu z mieszkańcami. 
Każdego roku wprowadzamy zmiany, które podnoszą standard usług 
publicznych i jakość obsługi klientów. W roku 2021, kolejnym 
pandemicznym, zachowując zasady reżimu sanitarnego pracowaliśmy 
w maksymalnie możliwie otwarty i stacjonarny sposób umożliwiając 
mieszkańcom komfortowe realizowanie spraw.

URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE

NASZ SAMORZĄD

URZĄD OTWARTY DLA MIESZKAŃCÓW I NA ICH POTRZEBY

W 2021 w związku z rozprzestrzenianiem się 
pandemii koronawirusa osobiste wizyty 

w Urzędzie były ograniczone dwukrotnie:

19.10.2020 – 22.01.2021 
29.03.2021 – 16.04.2021

W okresach ograniczeń wizyt bezpośrednich, 
załatwianie spraw było możliwe przez: pocztę, 

telefonicznie, elektronicznie, za pośrednictwem 
platformy ePUAP, poprzez wystawioną urnę        

na wnioski i pisma
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Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i realizuje zadania 
gminy określone przepisami prawa. Ponadto burmistrz kieruje 
bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Jest kierownikiem urzędu, przy pomocy którego wykonuje 
swoje zadania.

W roku 2021 Burmistrz Namysłowa – Bartłomiej Stawiarski 
– wydał 245 zarządzeń. Dotyczyły one m.in. ogłoszeń 
konkursów ofert, najmu lokali, zmian dotacji celowych, 
zmiany planów finansowych, udzielenia pełnomocnictw,  
zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego.

INFORMACJA PUBLICZNA, SKARGI, PETYCJE

W przypadku 85 wniosków została udzielona 
informacja publiczna.
• 10 wniosków nie odnosiło się do informacji               

z zakresu spraw publicznych
• w 2 przypadkach została wydana decyzja                   

o odmowie udostępnienia informacji ze względu na 
brak wykazania szczególnie istotnego interesu 
społecznego do przetwarzania informacji publicznej 

• w 1 sytuacji pozostawiono wniosek bez rozpoznania 
z uwagi na anonimowość wnioskodawcy

• 4 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawcę. 

W 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Namysłowie 
wpłynęły:

Dotyczyły one m.in. działalności Burmistrza Namysłowa, 
działalności Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie, skarg na prezesów spółek gminnych, 
działalności dyrektora NOK-u, z czego:
• 13 skarg rozpatrzono w bezpośrednim 

postępowaniu;
• 17 skarg zostało przekazanych zgodnie                        

z właściwością do ich rozpatrzenia;
• 1 skargę pozostawiono bez rozpoznania z powodu 

wycofania skargi.

102 WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 31  SKARG

5 PETYCJI

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa
Zeskanuj

BURMISTRZ NAMYSŁOWA

Coraz więcej zadań realizowanych jest przy 
pomocy narzędzi informatycznych:
• Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta 

https://namyslow.eboi.pl
• System Informacji Przestrzennej 

https://namyslow.eu/5744/system-
informacji-przestrzennej-w-namyslowie.html

Aplikacja mobilna
https://namyslow.eu/4872/aplikacja-
mobilna.html

NASZ SAMORZĄD

Coraz więcej zadań realizowanych jest przy pomocy 
narzędzi informatycznych. Urząd Miejski udostępnia:

•Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta 
https://namyslow.eboi.pl

•System Informacji Przestrzennej

• https://namyslow.eu/5744/system-informacji-
przestrzennej-w-namyslowie.html

•Aplikacja mobilna

•https://namyslow.eu/4872/aplikacja-mobilna.html
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W 2021 r. w Gminie Namysłów funkcjonowały następujące 

jednostki organizacyjne i Instytucja Kultury:

GMINA POSIADA UDZIAŁY W SPÓŁKACH:

Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o.             
w Namysłowie

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD"       
Sp. z o.o. w Namysłowie (udział większościowy Gminy 
Namysłów)

Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.                
w Namysłowie

Samorządowy Fundusz Zdrowia Sp. z o.o. w Warszawie

20 jednostek  

organizacy jnych +  

Instytucja  Kultury

Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.                      
w Namysłowie (udział mniejszościowy Gminy 
Namysłów)

LED Pack Management Namysłów Sp. z o.o. w Namysłowie

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I SPÓŁKI GMINNE

1.Urząd Miejski w Namysłowie 
2. Żłobek w Namysłowie 
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie 
5. Przedszkole Nr 1 w Namysłowie 
6. Przedszkole Nr 3 w Namysłowie 
7. Przedszkole Nr 4 w Namysłowie 
8. Przedszkole Nr 5 w Namysłowie 
9. Przedszkole Integracyjne w Namysłowie 
10. Przedszkole w Bukowie Śląskiej 
11. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie 

12. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie               
w Namysłowie 
13. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa           
w Namysłowie
14. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta                   
w Namysłowie 
15. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II 

w Namysłowie 
16. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego                  
w Kamiennej 
17. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie 
18. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu 
19. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 
20. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach 
Wielkich

Instytucja Kultury – Namysłowski Ośrodek Kultury

NASZ SAMORZĄD

Udziały członkowskie w Banku Spółdzielczym          

w Namysłowie

20 jednostek organizacyjnych +Instytucja Kultury

Łącznie udziały w spółkach: 56 964 828,00 zł
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Namysłowska Rada Seniorów (NRS) stanowi organ 
doradczy, inicjatywny i konsultacyjny organów Gminy        
w sprawach dotyczących osób starszych. W skład (NSR)    
od 2019 r. wchodzi 16 radnych powołanych spośród 
wytypowanych przez związki i stowarzyszenia emeryckie 
kandydatów.
W 2021 r. przeprowadzone były wybory uzupełniajcie       
do składu NRS w związku z wygaśnięciem mandatu dwóm 
radnym.
W 2021 r. odbyły się cztery sesje Namysłowskiej Rady 
Seniorów. 

NAMYSŁOWSKA RADA SENIORÓW

Młodzieżowa Rada Miejska (MRM) stanowi organ 
konsultacyjny, działający w celu wspierania                               
i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.        
W jej skład wchodzą uczniowie reprezentujący szkoły              
z terenu Gminy Namysłów. W 2021 r. przeprowadzone 
zostały wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej                    
w Namysłowie na nową kadencję. Rada podjęła 3 uchwały. 
Gmina Namysław w 2021r. przystąpiła do projektu 
„Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna!” realizowanego 
przez Stowarzyszenie „Europa Iuvenis” w partnerstwie 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA

Do zadań Rady należy w szczególności: opiniowanie 
strategii rozwoju Gminy Namysłów w zakresie kultury 
fizycznej, projektu budżetu w części dotyczącej kultury 
fizycznej, programów rozwoju bazy sportowej na danym 
terenie, w tym w szczególności miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury 
fizycznej, propagowanie przedsięwzięć sportowo –
rekreacyjnych. W skład Rady wchodzą przedstawiciele 
zgłoszeni przez kluby i stowarzyszenia sportowe 
działające na podstawie ustawy o sporcie, mające swoją 
siedzibę na terenie Gminy Namysłów i czynnie 
realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

NAMYSŁOWSKA RADA SPORTU

Ciała doradcze to fakultatywne organy samorządu 
terytorialnego o charakterze konsultacyjnym, które 
pełnią rolę reprezentacji określonych grup na 
konkretnym terenie. 

ORGANY KONSULTACYJNE

Skład Namysłowskiej Rady 
Seniorów
Zeskanuj

Skład Młodzieżowej Rady 
Miejskiej
Zeskanuj

Skład Namysłowskiej Rady 
Sportu

Zeskanuj

NASZ SAMORZĄD

W 2021r. Rada zebrała się 5 razy. Zajmowała się m.in. 
opiniowaniem nowego regulaminu przyznawania 
stypendiów sportowych oraz opiniowaniem wniosków       
o nagrodę Burmistrza Namysłowa.

Projekt wspiera działania na rzecz rozwoju polityki młodzieżowej 
w naszym regionie. Młodzieżowa Rada Miejska                                  
w Namysłowie uczestniczyła w szkoleniach, spotkaniach, 
seminariach, pod opieką „mentora” uczyła się m.in. zasad 
działania samorządu, współpracy w budowaniu lokalnych strategii 
młodzieżowych. Młodzieżowa Rada Miejska dysponuje budżetem 
w wysokości 50 000,00 zł.

Podjęta została jedna uchwała ws. podziału środków 
wyodrębnionych w budżecie Gminy Namysłów                   
na realizację celów i zadań zawartych w statucie 
Namysłowskiej Rady Seniorów. Rada dysponuje  budżetem 
w wysokości 50 000,00 zł. 

Mają one na celu uwrażliwianie władz samorządowych                  
na potrzeby grup mieszkanek i mieszkańców, a także wyrażanie 
opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego                  
w sprawach, które tych grup dotyczą. W Gminie Namysłów są to:
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Według informacji Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie na dzień 31 grudnia 2021 r.        
na terenie Gminy Namysłów było zameldowanych na pobyt
stały lub czasowy 25 925 osób (13 424 kobiet i 12 501 
mężczyzn). W porównaniu do roku 2020 nastąpił spadek 
osób zameldowanych na terenie Gminy Namysłów 
o 81 osób. W mieście Namysłów zameldowanych jest         
16 316 osób ( w roku 2020 było to 16 384 osób). Natomiast 
na obszarach wiejskich zameldowanych jest  9 643 osoby     
( w roku 2020 było to 9 654 osoby). 
Kobiety stanowią 51,78%  zameldowanych mieszkańców 
gminy, a mężczyźni 48,22%.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Urodzenia 516 451 507 457 358 256

Zgony 396 395 384 369 374 375

Przyrost naturalny 120 56 123 88 -16 -119
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Wykres nr 1 - Naturalny ruch ludności w latach 2016-2021

MIESZKAŃCY

Największą siłą samorządu są jego mieszkańcy. Ambicje, 

przedsiębiorczość, otwartość i kreatywność namysłowian 

budują pozycję Gminy Namysłów w regionie.

Należy założyć, że sytuacja związana z perspektywą 
kilkuletniej pandemii będzie wpływała na wahania trendów 
w ruchu naturalnym ludności, który ulegnie stabilizacji           
w okresie postcovidowym. 
Jednak należy również uwzględniać przewidywania prognoz 
długoterminowych – m.in. prognozy demograficznej dla 
województwa opolskiego (do roku 2050). Zakłada ona, że do 
końca prognozowanego okresu utrzymywać się będzie 
ujemny przyrost naturalny. Dodatkowo w  prognozowanym 
okresie w województwie opolskim przyrost naturalny na 
1000 ludności będzie przyjmował jedne z najniższych 
wartości wśród wszystkich województw (źródło:. PROGNOZA 
DEMOGRAFICZNA NA LATA 2014-2050 DLA WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO https://opole.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-
prasowe/prognoza-demograficzna-na-lata-2014-2050-dla-
wojewodztwa-opolskiego,4,1.html).

STAN LUDNOŚCI

Rok 2021 był drugi z kolei rokiem z ujemnym 
przyrostem naturalnym w Gminie Namysłów. Według 
danych Urzędu Stanu Cywilnego w Namysłowie              
w stosunku do roku 2020 nastąpił spadek liczby urodzeń    
o  28,49 % (tj. o  102 urodzonych dzieci mniej) i wzrost 
liczby zgonów o 0,27 %  (1 osoba). Tym samym w 2021 
roku zanotowany został ujemny przyrost naturalny –
256 urodzeń w stosunku do 375 zgonów.
Należy podkreślić, że w Namysłowskim Centrum 
Zdrowia od dłuższego czasu nie funkcjonuje oddział 
położniczy. Urodzenia dzieci są rejestrowane w innych 
miastach ościennych tj. Brzeg, Oleśnica, Wrocław, 
Opole. Łączna liczba dzieci urodzonych poza gminą 
Namysłów, a zameldowanych na terenie Gminy 
Namysłów w roku 2021, wyniosła 209 osób - co stanowi 
81,64 % wszystkich urodzeń.

LICZBA ZAMELDOWANYCH MIESZKAŃCÓW

ZANOTOWANO UJEMNY PRZYROST NATURALNY
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Aktualnie oraz w latach kolejnych przeobrażenia struktury 

społecznej będą jednymi z najważniejszych wyzwań.
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Porównując rok do roku liczbę osób w wieku powyżej 65 lat, 
zamieszkujących w Gminie Namysłów, to liczba osób w tym 
wieku w roku 2020 wynosiła 1 828, a w  roku 2021 – 1 891.        
Na obszarze miasta było to 1 243 osób w roku 2020, a 1 274        
w roku 2021. Na obszarach wiejskich dane kształtowały się 
następująco -585 w roku 2020 i 617 w roku 2021. Współczynnik 
obciążenia demograficznego osobami starszymi w latach 
poprzednich wyniósł: 2019: 28,1%, 2020: 29,1% (poniżej 
zestawienie tych danych w ujęciu wojewódzkim i krajowym, 
źródło: GUS).

Zjawiskiem, które będzie rzutowało na kształtowanie 
lokalnych polityk rozwoju jest proces starzenia się 
społeczeństwa. Można zaobserwować sygnały,                       
że negatywne zmiany w strukturze ludności będą udziałem 
również Gminy Namysłów. Spośród wszystkich województw 
proces starzenia się społeczeństwa najszybciej przebiegać 
będzie w województwie opolskim, gdzie w 2050 r. notowany 
będzie najwyższy wiek środkowy (mediana wieku)                  
– 56,1 roku, tj. o 3,6 roku wyższy niż dla Polski ogółem.                    
W województwie opolskim w latach 2013-2050 liczba osób 
w wieku 65 lat i więcej zwiększy się o 75,0% do 268,9 tys.      
w 2050 r., a osób w wieku 80 lat i więcej o 138,4% do 90,7 
tys., przy czym odsetek tych osób w ludności województwa 
w 2050 r. wyniesie 12,2%.
PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 2014-2050 DLA WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO https://opole.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-
prasowe/prognoza-demograficzna-na-lata-2014-2050-dla-wojewodztwa-
opolskiego,4,1.html).

Zjawisko starzejącego się społeczeństwa powoduje  
konieczność dostosowania  polityk samorządowych w wielu 
obszarach życia społecznego.  W ujęciu gminnym –
instytucjonalnym – w kolejnych latach powinny one 
uwzględniać  aspekt polityki senioralnej – przystosowywania 
infrastruktury, tworzenia systemu dziennej opieki, rozwiązań 
związanych z e-medycyną (cyfrowy opiekun społeczny),            
a także analizy bazy i potencjału infrastruktury edukacyjnej, 
zasobów ochrony zdrowia, a także zwrócenia uwagi                  
na infrastrukturę czasu wolnego.

Mieszkańcy (ogółem)
powyżej 65 roku życia

Mieszkańcy miasta
(ogółem) powyżej 65 roku

życia

Mieszkańcy wsi (ogółem)
powyżej 65

2020 1828 1243 585

2021 1891 1274 617
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Wykres nr 2 - Liczba mieszkańców Gminy Namysłów powyżej 65. roku życia
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Szczegółowe dane dotyczące ludności Gminy Namysłów znajdują 
się w Załącznikach nr 3,4,5,6 na stronach 77 -78.

Współczynnik obciążenia demograficznego



Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie na 
dzień 31 grudnia 2021 w Gminie Namysłów bezrobotnych 
zarejestrowanych było 689 osób, w tym 430 kobiet. 252 osoby 
bezrobotne zamieszkiwały na terenach wiejskich (w tym 168 
kobiet). Dla porównania na koniec roku 2020 w Gminie 
Namysłów zarejestrowanych bezrobotnych było 719 osób,      
w tym 449 kobiet. Natomiast na terenach wiejskich 
zarejestrowanych jako bezrobotni było 295 osób, w tym 199 
kobiet.

Zjawisko bezrobocia określane poszczególnymi parametrami
socjo - ekonomicznymi na terenie Gminy Namysłów przedstawia
się następująco (dane na 31 grudnia 2021):
• osoby bezrobotne do 30 roku życia – 179
• długotrwale bezrobotne – 396
• powyżej 50 roku życia – 169
• bez kwalifikacji zawodowych – 227
• niepełnosprawni - 68

Bezrobotni
zarejestrowani ogółem

Bezrobotne
zarejestrowane kobiety

2020 719 449

2021 689 430
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Tabela nr 1 - Sytuacja na rynku pracy w powiecie namysłowskim - bezrobocie z podziałem na gminy,

stan na 31.12 2021

Na terenie Gminy Namysłów, na przestrzeni ostatnich lat, 
obserwowana jest stabilna sytuacja na rynku pracy – kluczowy 
wskaźnik: poziom bezrobocia jest stosunkowo niski.

Wyszczególnienie Gmina 

Namysłów

Gmina 

Domaszowice

Gmina 

Wilków

Gmina 

Świerczów

Gmina Pokój Ogółem 

razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety

Ogółem 689 430 127 80 141 81 115 67 152 95 1224 753

RYNEK PRACY

5,4%

Polska

MIESZKAŃCY

Wykres nr 3 - Sytuacja na rynku pracy w Gminie Namysłów   

– bezrobocie porównanie lat 2020/2021 (stan na 31 grudnia 

2021)

ZMNIEJSZYŁA SIĘ LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH

Stopa bezrobocia 

(stan na 31 grudnia 2021 – źródło Powiatowy Urząd 
Pracy w Namysłowie)

5,4%

Polska

6,0%

Województwo opolskie 

8.6%

Powiat Namysłowski

Raport o  stanie  Gminy  Namysłów 2021                                                                                          24

Szczegółowe dane dotyczące statystyk z zakresu bezrobocia 
znajdują się w Załącznikach 7,8, na stronie 79. 



Aktywność społeczna i gospodarcza 
mieszkańców Gminy Namysłów utrzymuje się 
na dobrym poziomie.  

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA MIESZKAŃCÓW

MIESZKAŃCY

Wykres nr 4 - Podmioty nowo zarejestrowane 

w rejestrze REGON w 2021 roku

172

21

15 12

Osoby fizyczne
prowadzące działalność
gospodarczą
Spółki handlowe

Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością

Spółki akcyjne

Spółki cywilne

Na terenie Gminy Namysłów w 2021 roku 
zarejestrowano 172 nowe działalności 
gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne, 
21 spółek handlowych, 15 spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością 1 spółkę akcyjną  i 2 spółki 
cywilne.
Pośród osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą najpopularniejsze były branże: 
budowlana (powstały 42 nowe podmioty), a także 
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle (powstało 
31 nowych podmiotów) oraz przetwórstwo 
przemysłowe (powstało 17 nowych podmiotów)
Dane: GUS

Według danych GUS w 2021 roku na terenie 

Gminy Namysłów funkcjonowały 3 303 podmioty 

gospodarcze. Najliczniejszą grupę (biorąc pod 

uwagę kryterium liczby zatrudnionych osób) 

stanowią mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające 

do 9 osób.

Firmy zatrudniające do 9 pracowników

3 201

Firmy zatrudniające od 10 d 49 
pracowników 

85

Firmy zatrudniające od 50 do 249 
pracowników 

15

Firmy zatrudniające od 250 do 999 
pracowników 

2

NAMYSŁOWIANIE ZAKŁADAJĄ I ROZWIJAJĄ SWOJE FIRMY

SIŁĄ LOKALNEJ GOSPODARKI SĄ MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

W 2021 roku 172 osoby fizyczne zarejestrowały działalność 
gospodarczą, powstały 3 nowe stowarzyszenia/organizacje 
społeczne i 1 fundacja (dane: GUS).
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działalność gospodarczą w liczbie
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narodowej %

Potencjał lokalnej gospodarki bazuje na 
przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców.
Dane statystyczne GUS pokazują, że udział osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
w liczbie podmiotów gospodarki narodowej 
ogółem wynosi 72,7%, natomiast udział 
podmiotów gospodarki narodowej o liczbie 
pracujących do 9 osób w ogólnej liczbie podmiotów 
wpisanych do rejestru REGON to aż 96,9%.  

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA MIESZKAŃCÓW

MIESZKAŃCY

Wykres nr 5 - Podmioty gospodarki narodowej wybrane wskaźniki
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FINANSE GMINY

BUDŻET GMINY NAMYSŁÓW

Gmina Namysłów posiada ustabilizowaną sytuację 
budżetową. Zarówno rok  2020 /pierwszy rok 
pandemii/ jak i  rok 2021 pokazały odporność finansów 
gminy na presję stagnacyjną wynikającą zarówno           
z zarządzeń ograniczających aktywność społeczną           
i gospodarczą jak również globalną sytuacją 
ekonomiczną. Co więcej – budżet gminy w wielu swoich 
parametrach osiągnął wysokie wartości.

WYKONANIE BUDŻETU

Na realizację zadań w zakresie wydatków
samorządowych oraz zadań zleconych, a także rozchodów 
Rada Miejska w Namysłowie uchwaliła w budżecie 
początkowym środki w wysokości 144 159 329,04 zł.       
Po zmianach na koniec 2021 roku plan dochodów łącznie        
z planem przychodów zamknął się kwotą 
153 662 381,46 zł.

Wyszczególnienie Plan 

początkowy 

Uchwały Rady 

Miejskiej

Zarządzenia 

Burmistrza

Plan po zmianach

DOCHODY 130 411 157,04 5 587 715, 72 2 914 898,53 138 913 771,29

PRZYCHODY 13 748 172,00 1 000 438,17 0,00 14 748 610,17

RAZEM 144 159 329,04 6 588 153,89 2 914 898,53 153 662 381,46

WYDATKI 140 613 569,65 6 588 153,89 2 914 898,53 150 116 622,07

ROZCHODY 3 545 759,39 0,00 0,00 3 545 759, 39

RAZEM 144 159 329,04 6 588 153,89 2 914 898,53 153 662 381,46

•Planowane dochody w kwocie 
138 913 771,29 zł zostały 
zrealizowane w kwocie           
144 233 637,26 zł

Dochody :103,83% 
planowanego budżetu

•Planowane przychody w kwocie 
14 748 610,17 zł zostały 
zrealizowane w kwocie              
25 767 584,21 zł

Przychody:174,71% 
planowanego budżetu

•Planowane wydatki po 
zmianach budżetu wyniosły    
150 116 622,07 zł i zostały 
zrealizowane na kwotę          
137 369 697,14 zł

Wydatki - 91,51% 
planowanego budżetu

•Plan rozchodów w wysokości        
3 545 759,39 zł został 
wykonany w kwocie                     
3 545 759,39 zł

Rozchody : 100% 
planowanego budżetu

Tabela nr 2 – Plan dochodów, przychodów, wydatków 

i rozchodów w 2021 r.

PLAN BUDŻETU
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STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NAMYSŁÓW  W 2021 ROKU

1 357 420,87 zł

27 018,57 zł

292 679,96 zł

5 664 635,35 zł

143 828,87 zł

393 105,78 zł

5 321,00 zł

2 400,00 zł

15 281,29 zł

53 289 931,89 zł

29 148 810,73 zł

2 679 409,55 zł

1 673 278,66 zł

2 034 113,98 zł

164 764,90 zł

36 981 052,96 zł

8 906 206,42 zł

32 752,06 zł

1 421 624,42 zł

Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dz.020 - Leśnictwo

Dz.600 - Transport i łączność

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dz.710 - Działalność usługowa

Dz.750 - Administracja publiczna

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dz.752- Obrona narodowa

Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Dz.756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej…

Dz.758 - Różne rozliczenia

Dz.801 - Oświata i wychowanie

Dz.851 - Ochrona zdrowia

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.855 - Rodzina

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.926 -Kultura fizyczna

0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000

Struktura wykonania dochodów

BUDŻET GMINY NAMYSŁÓW

FINANSE GMINY

Raport o  stanie  Gminy  Namysłów 2021                                                                                          28



2 725 238,63 zł

672,00 zł

1 676 567,32 zł

2 250 901,98 zł

327 677,07 zł

10 474 485,16 zł

5 321,00 zł

2 400,00 zł

1 215 215,99 zł

554 979,01 zł

26 044,64 zł

49 168 067,47 zł

1 462 450,18 zł

5 588 787,30 zł

71 775,00 zł

1 916 539,41 zł

38 283 700,05 zł

11 116 930,71 zł

3 938 610,80 zł

6 563 333,42 zł

Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dz.020 - Leśnictwo

Dz.600 - Transport i łączność

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dz.710 - Działalność usługowa

Dz.750 - Administracja publiczna

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dz.752- Obrona narodowa

Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Dz.757- Obsługa długu publicznego

Dz.758 - Różne rozliczenia

Dz.801 - Oświata i wychowanie

Dz.851 - Ochrona zdrowia

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Dz. 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.855 - Rodzina

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.926 -Kultura fizyczna

0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000

Struktura wykonania wydatków

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NAMYSŁÓW W 2021 ROKU

BUDŻET GMINY NAMYSŁÓW

FINANSE GMINY
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UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

Poniższe zestawienie obrazuje zmianę podstawowych 
wskaźników budżetu rok do roku. W 2021 dochody 
ogółem były wyższe o 9,15%. Wydatki ogółem  były 
wyższe o 11,35%, a przychody ogółem o 121,55 %. 
Natomiast wzrost wydatków majątkowych to 65,82%.

132,1

123,3

11,6
7,9

Dochody ogółem

Wydatki ogółem

Przychody ogółem

Wydatki
majątkowe

144,2

137,3

25,7
13,1

Dochody ogółem

Wydatki ogółem

Przychody
ogółem

Wydatki
mąjatkowe

2020 2021

Sprawozdanie roczne                
z wykonania budżetu gminy 

za 2021
Zeskanuj 

Podatek 
dochodowy od 
osób fizycznych

Plan: 

24 830 309,00 zł

Wykonanie:

26 877 135,00 zł

Podatek 
dochodowy od 
osób prawnych

Plan: 

2 000 000,00 zł

Wykonanie: 

1 946 368,85 zł

BUDŻET GMINY NAMYSŁÓW

FINANSE GMINY

Wykres nr 7 - Budżet 2020 [mln zł] Wykres nr 8 - Budżet 2021 [mln zł]

PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2020 I 2021
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342 926,54 zł

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NAMYSŁÓW

FINANSE GMINY

2 730 871,68 zł

1 352 429,67 zł

4 943,53 zł

2 701 287,80 zł

DOTACJE PODMIOTOWE -
dla jednostek sektora
finansów publicznych

DOTACJE PODMIOTOWE -
dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych

DOTACJE CELOWE- dla
jednostek sektora finansów
publicznych

DOTACJE CELOWE - dla
jednostek spoza sektora
finansów publicznych

Łącznie:  6 789 532,68 z ł

Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu

Zadania w zakresie kultury 
fizycznej

Biblioteki, Ośrodki Kultury, 
świetlice

Niepubliczne przedszkola              
i żłobki

Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami

Ochotnicze straże pożarne

732 448,27 zł 2 613 900,00 zł

1 906 944,88 zł 489 407,68 zł 497 040,00 zł

WYBRANE OBSZARY WSPARCIA

Dotacje ze środków publicznych, w tym jednostek 
samorządu terytorialnego przeznaczone na 
podstawie ustawy o finansach publicznych oraz odrębnych 
ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań publicznych lub inwestycji 
związanych z realizacją tych zadań. 

Wykres nr 9 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Namysłów [zł]

Łączna kwota udzielonych dotacji: 
6 789 532,68 zł

DOTACJE DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH

W ustawie o finansach publicznych opisane są trzy rodzaje dotacji: 
celowe, podmiotowe, przedmiotowe.
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WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI PANDEMII

FINANSE GMINY

W  Gminie Namysłów zostały wprowadzone zwolnienia od 
podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-
19. 
Rada Miejska w Namysłowie przyjęła dwie uchwały dotyczące 
tego zagadnienia:
• Uchwała nr 388/VIII/21 z dnia 11 lutego 2021r. – dotyczyła 

zwolnień dla przedsiębiorców zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności (PKD)  polegającej na: 1) prowadzeniu hoteli        
i podobnych obiektów zakwaterowania (ujęte w PKD            
w podklasie 55.10.Z); 2) prowadzeniu restauracji i innych 
stałych placówek gastronomicznych (ujętej w PKD                 
w podklasie 56.10.A); 3) przygotowaniu i dostarczaniu 
żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (ujęte        
w PKD w podklasie 56.21.Z); 4) prowadzeniu pozostałej 
usługowej działalności gastronomicznej (ujętej w PKD 
56.29.Z); 5) działalności obiektów służących poprawie 
kondycji fizycznej (ujętej w PKD 93.13.Z); 6) działalności 
obiektów sportowych (ujęte w PKD w podklasie 93.11.Z). 
Zwolnienie, o którym mowa, dotyczyło podatku od 
nieruchomości za okres od stycznia do marca 2021r.

Gmina rozumiana  jako wspólnota ufundowana jest 
na zasadzie solidaryzmu. W okresie pandemii – de facto 
siły wyższej, której oddziaływanie dotyczyło wielu sfer 
życia – ta idea została zrealizowana także w  ramach naszej 
lokalnej społeczności. 

• Uchwała nr 405/VIII/21 z dnia 22 kwietnia 2021r.- dotyczyła 
zwolnień dla przedsiębiorców zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności (PKD) polegającej na : 1) prowadzeniu hoteli        
i podobnych obiektów zakwaterowania (ujętej w PKD           
w podklasie 55.10.Z); 2) prowadzeniu restauracji i innych 
stałych placówek gastronomicznych (ujętej w PKD                 
w podklasie 56.10.A); 3) przygotowaniu i dostarczaniu 
żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (ujętej      
w PKD w podklasie 56.21.Z); 4) przetwarzaniu                            
i konserwowaniu mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 
(ujętej w PKD w podklasie 10.11.Z); 5) przetwarzaniu               
i konserwowaniu mięsa z drobiu (ujętej w PKD w podklasie 
10.12.Z); 6) produkcji wyrobów z mięsa, włączając wyroby    
z mięsa drobiowego (ujętej w PKD w podklasie 10.13.Z);      
7) prowadzeniu pozostałej usługowej działalności 
gastronomicznej (ujętej w PKD w podklasie 56.29.Z);            
8) działalności obiektów służących poprawie kondycji 
fizycznej (ujętej w PKD w podklasie 93.13.Z); 9) działalności 
obiektów sportowych (ujętej w PKD w podklasie 93.11.Z); 
10) fryzjerstwie i pozostałych zabiegach kosmetycznych 
(ujętej w PKD w podklasie 96.02.Z); 11) działalności 
usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej      
w PKD w podklasie 96.04.Z). Zwolnienie, o którym mowa, 
dotyczyło podatku od nieruchomości za okres od kwietnia 
do czerwca 2021 r.

OBSZARY WSPARCIA W RAMACH LOKALNEJ TARCZY PRZECIW GOSPODARCZYM SKUTKOM PANDEMII

ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Łączna kwota z tytułu ulg wyniosła
239 910,00 zł

Duża liczba branż zmuszona była zawiesić bądź bardzo ograniczyć 
swoją działalność w efekcie wprowadzanych w kraju lockdownów.   

Gmina Namysłów zaoferowała wsparcie  w postaci ulg i zwolnień.
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WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI PANDEMII

FINANSE GMINY

Uchwała nr 385/VIII/21 z dnia 11 lutego 2021r. zwalniała  
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży na terenie gminy Namysłów z opłaty za 
korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                         
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021r.                
w zakresie II i III raty.

ZWOLNIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY

ZWOLNIENIA Z OPŁAT TARGOWYCH

W okresie od  stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. 
Gmina Namysłów nie pobierała opłaty targowej od osób 
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nie mających osobowości prawnej.

ZWOLNIENIA DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ

Od stycznia 2021r. do maja  2021r. ze zwolnień w zakresie 
opłat czynszowych skorzystały 4 podmioty prowadzące 
działalność gastronomiczną. 

Ze zwolnień skorzystało 29 podmiotów
Łączna kwota z tytułu zwolnień wyniosła

38 296,27 zł

Wartość ulg to ok.
300 000,00 zł

Kwota zwolnień to:
20 638,68 zł

OBSZARY WSPARCIA W RAMACH LOKALNEJ TARCZY PRZECIW GOSPODARCZYM SKUTKOM PANDEMII
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BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem, 
w ramach którego mieszkańcy współdecydują                   
o wydatkach publicznych w mieście.

W roku 2021 na realizację zadań objętych Budżetem 
Obywatelskim, w budżecie Gminy Namysłów, przeznaczono 
łącznie kwotę 50 000,00 zł. Zarządzeniem Nr 616/VIII/21 
Burmistrza Namysłowa z dnia 8 marca 2021r. w sprawie 
zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego 
Namysłowa na 2021 rok, wprowadzono regulamin Budżetu 
Obywatelskiego Namysłowa na 2021r., ustalający 
harmonogram prac, których rozpoczęcie określono na dzień               
8 marca 2021r., a zakończenie na dzień 7 czerwca 2021r.

Wpłynęło łącznie 11 zgłoszeń z propozycjami zadań. 
Ostatecznie, po weryfikacji wyjaśnień i koniecznych 
uzupełnieniach, 9 projektów spełniło wymogi formalne          
i tym samym zostało poddanych pod głosowanie.
Każdy mieszkaniec Namysłowa, mógł oddać swój głos na 
maksymalnie 3 projekty. Łącznie oddano 1 824 głosy, 
z czego 1 644 to głosy ważne. 

Głosów oddanych  w sposób tradycyjny - na kartach do 
głosowania - było 24, natomiast 1620 głosów oddano poprzez 
głosowanie internetowe. 
W wyniku głosowania, wyłoniono jeden zwycięski projekt, który 
uzyskał poparcie 594 głosów. Był to projekt pod nazwą: 
„Ogólnodostępne Boisko do Piłki Plażowej”. Jego celem była 
budowa ogólnodostępnego boiska do piłki plażowej, 
zlokalizowanego na terenie rekreacyjnym przy Szkole 
Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie. 
Wartość zadania określono na kwotę 50 000,00 zł. Realizacja 
inwestycji miała miejsce na przełomie października i listopada 
2021r.

ZGŁOSZONE PROJEKTY/WYNIK GŁOSOWANIA

FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. 
To środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, 
które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie 
przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia.

Ogólnodostępne boisko do piłki plażowej – 594 oddane głosy
• Żyjmy zdrowo na sportowo – 364 oddane głosy
• Ptasia filharmonia – 62 oddane głosy
• Osiedla Reymonta – montaż oświetlenia w trosce

o bezpieczeństwo  -105 oddanych głosów
• Montaż 4 kamer pejzażowych na wieży Ratusza oraz            

1 kamery internetowej i monitora o dużej przekątnej na 
poziomie placu Rynku - 136 oddanych głosów

• Grillowanie pod chmurką – 112 oddanych głosów
• Dmuchane place zabaw – 86 oddanych głosów
• Książkomat – 63 oddane głosy
• Ławki solarne multimedialne – 122 oddane głosy

W budżecie Gminy Namysłów zarówno w ramach 
wydatków bieżących jak i majątkowych wyodrębnia się 
środki na fundusz sołecki, który w roku 2021 został 
zaplanowany na kwotę 1 272 559,42  zł  i wykonany          
na kwotę  1 139 536,22 zł tj. 89,55%. 

FINANSE GMINY

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego znajduje się w Załączniku nr2 ,   
na stronie nr 74.

•29 marca – 19 kwietnia 2021: zgłaszanie zadań do 
Budżetu Obywatelskiego
•20 – 30 kwietnia 2021: analiza i weryfikacja 
zgłoszonych zadań, sporządzenie wstępnej listy zadań 
do głosowania
•12-18 maja 2021: procedura odwoławcza
•21 maja 2021: ogłoszenie ostatecznej listy zgłoszonych 
zadań, sporządzenie kart do głosowania                             
i przygotowanie urny
•21-31 maja 2021: głosowanie nad zadaniami
•1-7 czerwca 2021: zliczenie głosów i ogłoszenie 
wyników

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wartość budżetu Funduszu Sołeckiego:
1,1 mln zł

Liczba sołectw:
32

Zrealizowane zadania
162 

Wartość budżetu obywatelskiego 

50 000,00 zł 

Liczba ważnie oddanych głosów 

1 644
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MIENIE GMINNE

PRZESTRZEŃ, GOSPODARKA, ZASOBY

MIENIE KOMUNALNE GMINY NAMYSŁÓW WEDŁUG
STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Stan gruntów stanowiących własność Gminy Namysłów  

i nieobciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi     

i prawem użytkowania wieczystego wynosi:

ogółem - 1 390,2891 ha, w tym:

miasto - 431,8247 ha

wieś - 958,4644 ha

Gmina posiada również grunty położone na terenie 

Gminy Wilków o powierzchni 3,3970 ha.

Gmina Namysłów jest właścicielem gruntów o łącznym 

obszarze 79,0323 ha, które oddano w użytkowanie 

wieczyste. 

W ogólnej powierzchni gruntów ujęte są nieruchomości zabudowane              
i niezabudowane oddane w użyczenie, w użytkowanie, administrowanie       
– ich zestawienie zawiera Załącznik nr 11, na stronie nr 82.

Na 38 nieruchomościach na terenie gminy ustanowiona 
jest służebność.

Poza gruntami, do których Gminie przysługuje prawo 
własności, Gmina jest użytkownikiem wieczystym 
gruntów Skarbu Państwa o pow. 1,5212 ha.

3 996 577,37 zł

1 815 283,18 zł

111 858,53 zł

202 763,83 zł

27 018,57 zł

84 711,88 zł

ze sprzedaży mienia i
składników majątkowych

z czynszów za dzierżawę
gruntów, obiektów…

z należności z tytułu
przekształcenia prawa…

czynsze za najem lokali na
Placu Targowym łącznie z…

dzierżawa obwodów
łowieckich

opłata adiacencka, renta
planistyczna

Nabycia – 0,9238 ha

Zbycia – 7,7096 ha

Zmiany w stanie gruntów

Wykres nr 10 – Dochody w [zł] uzyskane z tytułu wykonywania 

prawa własności i użytkowania wieczystego w okresie od 1 stycznia 

2021 do 31 grudnia 2021
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PRZESTRZEŃ, GOSPODARKA, ZASOBY

ZASOBY MIESZKANIOWE

Gmina Namysłów posiada w zasobie mieszkania 
komunalne w ilości 87 lokali mieszkalnych. Na terenie 
miasta 21 mieszkań, które są wynajęte oraz na terenie 
wiejskim 66 lokali, tj. w Jastrzębiu i Krasowicach. Stan 
budynków  jest  dobry. Przeprowadzane są bieżące 
remonty. Czynsz za najem lokali naliczany jest                    
na podstawie Zarządzenia Burmistrza Namysłowa.
.Spółka Zakład Administracji Nieruchomościami w swoich 
zasobach posiada lokale mieszkalne w 142 budynkach 
łącznie. Z tego 25 budynków stanowi własność Spółki      
w 100 %. Spółka jest właścicielem 530 lokali tj. 468 
lokale mieszkalne oraz 62 lokale najmu socjalnego.

SIEĆ GAZOWA

W przypadku sieci gazowej , w chwili opracowywania 
niniejszego dokumentu, dostępne są dane Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok 2020. Przedstawiają się 
one następująco: na terenie Gminy Namysłów jest 
83 085 m długości czynnej sieci ogółem, a 15 209 osób 
korzysta z sieci gazowej. Natomiast odbiorców gazu 
(gospodarstwa domowe) jest 6440 (*dostępne dane GUS za 

2020r.).

SIEĆ DROGOWA

Szerszy opis działalności ZAN znajduje się w Załączniku nr 11, 
na stronie nr 83.

W 2021r. na terenie gminy trwała rozbudowa DK39           
na odcinku Smarchowice Wielkie - Namysłów, której 
inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych            
i Autostrad.
Inwestycje gminne dotyczyły: przebudowy ulicy Kolejowej 
w Namysłowie, budowy drogi w Kowalowicach, budowy 
drogi w Nowych Smarchowicach, budowy drogi gminnej    
w Woskowicach Małych, przebudowy ulicy Harcerskiej      
w Namysłowie, rozbudowy oświetlenia drogowego             
w Gminie Namysłów tj.  Kamiennej, Kowalowicach, Ligocie 
Książęcej, Woskowicach Małych, Ziemiełowicach, 
Krasowicach, Mikowicach i Smarchowicach Wielkich. 
Wykonano także dokumentację projektową dla: budowy 
drogi  w Przeczowie, Brzozowcu, Minkowskiem
i Smarchowicach Wielkich. Poza tym, w ramach wydatków 
bieżących, wykonano remont drogi w miejscowości 
Krzemieniec. Wykonano również inne remonty w zakresie 
bieżącego utrzymania dróg gminnych.
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83 085 m czynnej sieci ogółem

2 679 odbiorców gazu
(gospodarstwa domowe) ogrzewający      
mieszkania gazem

5 dróg budowa/przebudowa

remont drogi w Krzemieńcu 
oraz remonty w ramach 
bieżącego utrzymania dróg 
gminnych

5 dokumentacji projektowych

8 miejscowości z rozbudowanym 
oświetleniem drogowym

87 gminnych lokali mieszkalnych

530 lokali w zasobach Spółki „ZAN”



PRZESTRZEŃ, GOSPODARKA, ZASOBY

SIEĆ WODOCIĄGOWA
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SIEĆ CIEPŁOWNICZA

Według danych Zakładu Energetyki Cieplnej Namysłów    
Sp. z o.o długość sieci ciepłowniczych przesyłowych                  
i rozdzielczych na terenie Gminy Namysłów wynosi           
12 396 km. W roku 2021 wykonano 4 nowe przyłącza oraz 
zmodernizowano 2. 
W 2021r. do sieci przyłączono 7 mieszkań.
W 2021 roku w zakresie przesyłu energii cieplnej ZEC
Namysłów Sp. z o.o. przeprowadził rozbudowę –
modernizację kilku odcinków sieci cieplnej:

1. Sieci cieplnej W.P. DN 50 od komory
ciepłowniczej do węzła cieplnego nr 7 w Hali
“Orzeł” przy ul. Kolejowej w Namysłowie,

2. Sieci cieplnej W.P. DN 50 od komory
ciepłowniczej, ul. Reymonta 17 do węzła cieplnego
nr 8 w Przedszkolu nr 4 przy ul. Reymonta 5B
w Namysłowie,

3. Sieci cieplnej N/P DN 50/40 przy ul. Pułaskiego
i ul. Parkowej 13-15 w Namysłowie.

Szczegółowy opis inwestycji Zakładu Energetyki Cieplnej Namysłów          
Sp.  z o.o znajduje się w Załączniku nr 12, na stronie nr 84.

12 396 km sieci ciepłowniczych 
(przesyłowych i rozdzielczych)

7 mieszkań przyłączonych 
do sieci w 2021 roku

Według danych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 
"EKOWOD" Spółka z o.o. długość sieci wodociągowej na terenie 
Gminy Namysłów wynosi (ogółem) 213,3 km:

- w tym: długość dotycząca miasta – 65,5 km
- długość dotycząca obszarów wiejskich – 147,8 km.

Do sieci wodociągowej na terenie Gminy Namysłów 
przyłączonych jest ok. 99,8% mieszkań/gospodarstw domowych
W 2021r. na terenie Gminy Namysłów wykonano 2,53 km 
długość odcinków sieci wodociągowej. 
Spółka „EKOWOD” w 2021 roku sprzedała w Gminie Namysłów       
1 257 042 m3 wody. 
W 2021 roku na terenie Gminy Namysłów odnotowano              
184 awarie sieci wodociągowej.

213,3 km sieci wodociągowej

2,53 km długości odcinków 
wykonanych w 2021r. 

mieszkań/gospodarstw domowych 
przyłączonych do sieci



PRZESTRZEŃ, GOSPODARKA, ZASOBY

SIEĆ KANLIZACYJNA

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2021 roku na terenie Gminy Namysłów wytworzono 

7229 ton odpadów zmieszanych, 266 ton odpadów papieru 

i tektury, 626 ton odpadów opakowań z tworzyw 

sztucznych i 539 ton szkła. Od właścicieli nieruchomości      

z terenu gminy odebrano, w systemie akcyjnym, 384 tony 

odpadów wielkogabarytowych. W Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjęto 313 ton 

odpadów budowlanych, 52 tony odpadów ulegających 

biodegradacji, 208 ton zużytego sprzętu elektrycznego         

i elektronicznego, 53 tony odpadów wielkogabarytowych 

oraz 5 ton opon. Po odbiorze odpady przekazywane są do 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych                   

w Gotartowie oraz do instalacji odzysku. Dane: Wydział 

Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji, UM)
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7 229 ton odpadów zmieszanych

266 ton odpadów papieru i tektury

626 ton odpadów opakowań z tworzyw 
sztucznych

539 ton szkła

Spółka „EKOWOD” na terenach ochrony ujęć wodnych 

SUW JPII zainstalowała i włączyła do eksploatacji instalację 

PV  o mocy 47,9 kW,  a także instalację fotowoltaiczną        

o mocy 49,8 kW – zamontowaną na hali garażowej             

w siedzibie Spółki oraz instalację o mocy 48,06 kW                

na oczyszczalni ścieków  w Namysłowie. Instalacje PV 

wyprodukowały ogółem 72,99 MWh energii elektrycznej  

w 2021 roku.

* Na podstawie danych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 

„Ekowod” Sp. z o.o.

ENERGIA ODNAWIALNA

Instalacja przy SUW JPII o mocy 47,9 kW

72,99 MWh wyprodukowanej energii ogółem

Według danych Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. długość sieci 
kanalizacyjnej na terenie Gminy Namysłów wynosi 
(ogółem) 120,91 km:
- w tym: długość dotycząca miasta - 54,5 km,
- długość dotycząca obszarów wiejskich - 66,41 km.

Do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Namysłów 
przyłączonych jest ok. 83,2% mieszkańców.
W 2021r. na terenie Gminy Namysłów wykonano 3,04 km 
długość odcinków sieci kanalizacyjnej.
W roku 2021 w Gminie Namysłów zostało 
odprowadzonych  974 668 m3 ścieków. To jest 83,61%     
w stosunku do ogółu powiatu namysłowskiego.
Spółka „EKOWOD” odnotowała w 2021 roku 186 awarii 
sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Namysłów.

120,91 km sieci kanalizacyjnej

3,04 km długości odcinków sieci 
wykonanych w 2021r.

mieszkańców przyłączonych do 
sieci



PRZESTRZEŃ, GOSPODARKA, ZASOBY

OCHRONA POWIETRZA 

Ochrona powietrza jest jednym z priorytetów strategicznych 
w Gminie Namysłów. 

W roku 2021 zrealizowano zadanie związane z demontażem, 
transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. 
Usuniętych zostało ponad 113 ton azbestu z 35 
nieruchomości położonych na terenie gminy Namysłów. 
Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz 
Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie i  ze środków własnych.

W 2021 r. na terenie gminy (w ramach gminnego programu 
dofinansowania wymiany węglowych źródeł ciepła) usunięto 
83 kotły. W ramach programu Czyste powietrze zlikwidowano 
9 kotłów węglowych. Efekt ekologiczny - zmniejszenie emisji 
pyłów PM 2,5 o 4625 kg/rok, PM 10 o 4690 kg/rok oraz B(a)P 
o 2,67 kg/rok.

W mediach lokalnych przeprowadzono 5 kampanii 
informacyjnych dotyczących zagadnień związanych z czystym 
powietrzem.

W Gminie Namysłów realizowany jest Program LIFE, który 
ma na celu organizację i wdrożenie jednolitego systemu 
zarządzania wspierającego wdrożenie Programu Ochrony 
Powietrza dla Województwa Opolskiego oraz zwiększenie 
świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza.
Projekt LIFE koordynowany jest przez Województwo 
Opolskie i angażuje łącznie 43 współbeneficjentów. 
Wartość projektu w Gminie Namysłów to 68 073,09 zł.
Realizacja projektu przyczyni się m.in. do:
•zwiększenia wydajności, skuteczności i jakości usług dla 
mieszkańców,
•udostępnienia systemu informacji o środowisku                  
w województwie opolskim,
•zwiększenia zaangażowania organizacji publicznych, 
pozarządowych i lokalnych w realizację zadań naprawczych 
wynikających z Programu Ochrony Powietrza poprzez 
wdrażanie działań informacyjnych i edukacyjnych,
•poprawy monitorowania statusu wdrożenia Programu 
Ochrony Powietrza.
Za realizację projektu w gminie Namysłów odpowiedzialny 
jest Gminny Koordynator Ochrony Powietrza.

Dzięki kolejnej proekologicznej inicjatywie zorganizowanej 
we współpracy z Fundacją Movello Twój Dobry Ruch 
przekazano czujniki powietrza do Szkoły Podstawowej nr 5 
w  Namysłowie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie      
i Przedszkola nr 5 w Namysłowie.

Wymiana 92 kotłów węglowych Zmniejszenie emisji pyłów PM 2,5 o 4 625 kg/rok, 
PM 10 o 4 690 kg/rok oraz B(a)P o 2,67 kg/rok

Usuniętych zostało ponad 113 ton 
azbestu z 35 nieruchomości 

Przeprowadzono 5 kampanii informacyjnych 
dotyczących zagadnień związanych z czystym 
powietrzem

Dodatkowe czujniki powietrza na 
terenie miasta

Udział w programie LIFE

Gmina Namysłów podpisała porozumienie z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

na realizację na terenie  gminy programu „Czyste Powietrze”     

w zakresie wsparcia i obsługi wnioskodawców programu           

w procesie składania wniosków o dofinansowanie, uzyskiwania     

i rozliczania dofinasowania.

Wsparcie wnioskodawców w 
ramach programu „Czyste 
Powietrze”

USUWANIE AZBESTU

WYMIANA STARYCH PIECÓW

KAMPANIE INFORMACYJNE

CZUJNIKI POWIETRZA

PROGRAM LIFE W GMINIE NAMYSŁÓW

WSPÓŁPRACA W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
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INWESTYCJE

WYBRANE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO

Rozwój lokalny jest w dużej mierze funkcją procesów 

inwestycyjnych. Są one realizowane przy pomocy środków 

własnych i zewnętrznych. Głównym założeniem Gminy 

Namysłów jest jak najbardziej skuteczne pozyskiwanie 

funduszy zewnętrznych na ten cel. 

2020      2021

Wartość wydatków inwestycyjnych w roku 
2021:

11 734 542,31 zł

Wartość wydatków inwestycyjnych w roku 
2020:

6 076 148,15 zł

Wzrost                                         
o

93,12 %

Zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania do placówek 
oświatowych (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej i Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie – budynku dydaktycznego   
w Smogorzowie)

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie

Budowa drogi w Kowalowicach 
(w ramach inwestycji wybudowano drogę, ul. Parkową,  
o nawierzchni bitumicznej)

Wartość zadania

158 670,00 zł

Wartość zadania

487 183,51 zł

Wartość zadania

194 264,85 zł

W ostatnich latach notowane są rekordowe poziomy środków 
zewnętrznych, które służą realizacji projektów dotyczących 
najważniejszych sfer życia. W roku 2021 utrudnieniem w prowadzeniu 
inwestycji były globalne skutki pandemii –przerwane  łańcuchy 
dostaw, trudności z terminową dostawą niektórych produktów,            
a także rosnące ceny towarów i usług.

Raport o  stanie  Gminy  Namysłów 2021                                                                                          40



INWESTYCJE

WYBRANE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO

Rozbudowa palcu zabaw w Przeczowie

Przebudowa nawierzchni zewnętrznej oraz instalacji 
wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Namysłowie

Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu               
Nr 1 w Namysłowie

Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego              
w Smarchowicach Wielkich

Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                                              
w Jastrzębiu

Rozbudowa monitoringu miejskiego w Namysłowie

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu           
nr 5 w Namysłowie

Wartość zadania

144 469,00 zł

Wartość zadania

158 989,80 zł

Wartość zadania

287 000,00 zł

Wartość zadania

52 601,45 zł

Wartość zadania

240 563,40 zł

Wartość zadania

178 203,35 zł

Wartość zadania

47 900,00 zł
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INWESTYCJE

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO

Nazwa zadania inwestycyjnego Wykonanie Uwagi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Woskowice 
Małe

1 332 912,01 PROW

Budowa drogi w Przeczowie - opracowanie dokumentacji 
projektowej

14 900,00

Przebudowa ulicy Kolejowej  w Namysłowie 44 600,00

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Namysłowie 18 204,00

Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów 83 640,00

Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych 74 579,81

Przebudowa ul. Harcerskiej  w Namysłowie 48 200,00

Budowa drogi w Kowalowicach 487 183,51

Budowa drogi w Nowych Smarchowicach 4 181,00

Wykup nieruchomości 23 619,29

Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Jastrzębie 
- etap I

28 500,00 Fundusz Sołecki

Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w 
Namysłowie

252 801,40

Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie 168 555,07

Zakup dodatkowego wyposażenia do drona 10 144,00

Rozbudowa remizy OSP w Ligocie Książęcej - opracowanie 
dokumentacji projektowej

19 234,00

Dotacja celowa dla OSP Głuszyna na zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego

497 040,00

Wykonanie ogrodzenia remizy OSP  w Rychnowie 14 600,00 Fundusz Sołecki

Rozbudowa monitoringu miejskiego w Namysłowie 158 989,80

Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Jastrzębiu

178 203,35 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przebudowa nawierzchni zewnętrznej oraz instalacji wodno -
kanalizacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie

240 563,40 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zakup i montaż kotłów centalnego ogrzewania do placówek 
oświatowych

158 670,00

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Ligocie Książęcej

14 268,00

Przebudowa ciągów pieszo-komunikacyjnych przy Przedszkolu           
Nr 1  w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej

14 022,00

Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie 955 600,00

Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 1             
w Namysłowie

144 469,00

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Nr 5            
w Namysłowie

287 000,00

Zakup i montaż szatni kontenerowej na boisko sportowe                
w Woskowicach Małych

79 950,00

Rozbudowa placu zabaw w Przeczowie 52 601,45

Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie 4 200,00

Zakup kosiarek do koszenia gminnych terenów zielonych 32 390,00
Fundusz Sołecki – 27 390,00 zł oraz program 

Marszałkowska Incjatywa Sołecka – 5 000,00 zł
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INWESTYCJE

Modernizacja altany w Barzynie 30 000,00
Fundusz Sołecki – 25 000,00 zł oraz program 

Marszałkowska Incjatywa Sołecka – 5 000,00 zł

Budowa ogodzenia placu zabaw w Bukowie Śląskiej 11 000,00 Fundusz Sołecki

Rozbudowa placu zabaw w Głuszynie 3 000,00 Fundusz Sołecki

Budowa altany w Igłowicach 17 000,00 Fundusz Sołecki

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Józefkowie 21 499,99 Fundusz Sołecki

Rozbudowa placu zabaw w Ligotce 18 763,00 Fundusz Sołecki

Budowa altany w Michalicach 41 318,30 Fundusz Sołecki – 26 426,15 zł 

Rozbudowa placu zabaw  w Minkowskiem 13 884,79
Fundusz Sołecki – 8 884,79 zł oraz program 

Marszałkowska Incjatywa Sołecka – 5 000,00 zł

Budowa ogrodzenia placu zabaw w Niwkach 21 424,26 Fundusz Sołecki

Budowa altany w Nowych Smarchowicach 15 000,00
Fundusz Sołecki – 10 000,00 zł oraz program 

Marszałkowska Incjatywa Sołecka – 5 000,00 zł

Budowa placu zabaw w Objaździe 12 000,00 Fundusz Sołecki

Budowa placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich 19 996,20
Fundusz Sołecki -14 996,20 zł oraz program 

Marszałkowska Incjatywa Sołecka – 5 000,00 zł

Budowa ogrodzenia placu zabaw  w Rychnowie 28 348,87 Fundusz Sołecki

Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych 18 767,95 Fundusz Sołecki

Budowa ogrodzenia terenu gminnego w Żabie 11 697,36
Fundusz Sołecki – 6 697,36 zł oraz program 

Marszałkowska Incjatywa Sołecka – 5 000,00 zł

Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich 11 000,00 Fundusz Sołecki

Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne 
źródła pozyskiwania ciepła

342 926,54

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów 59 423,76

Rozbudowa oświetlenia drogowego  w Kamiennej 29 766,00 Fundusz Sołecki

Rozbudowa oświetlenia drogowego  w Kowalowicach 19 741,50 Fundusz Sołecki

Rozbudowa oświetlenia drogowego  w Ligocie Książęcej 13 124,10 Fundusz Sołecki

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Woskowicach Małych 24 477,00 Fundusz Sołecki – 20 000,00 zł

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ziemiełowicach 33 222,30 Fundusz Sołecki

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Krasowicach 11 992,50 Fundusz Sołecki

Zakup i dostawa iluminacji świątecznych 36 641,70

Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest

88 995,34 WFOŚiGW oraz NFOŚiGW

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 63 830,40

Budowa dwóch parków dla psów na terenie Namysłowa -
opracowanie dokumentacji projektowej

20 000,00

Rekonstrukcja pomnika NIKE  w Namysłowie 19 038,00

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie 194 264,85 Fundusz Sołecki – 38 500,00 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach 99 950,00 Fundusz Sołecki – 21 970,29 zł

Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską              
w Brzezince

10 699,99
Fundusz Sołecki – 5 699,99 zł oraz program 

Marszałkowska Incjatywa Sołecka – 5 000,00 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu 19 300,00 Fundusz Sołecki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku 22 600,00 Fundusz Sołecki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych 50 000,00 Fundusz Sołecki – 20 370,26 zł

Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mikowicach 17 800,00 Fundusz Sołecki

Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej                  
w Krasowicach

49 900,00

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

489 407,68

Remont konserwatorski ratusza miejskiego w Namysłowie 85 000,00

Renowacja wschodniego odcinka murów miejskich w Namysłowie -
opracowanie dokumentacji projektowej

59 901,00

Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Smarchowicach 
Wielkich

47 900,00 Fundusz Sołecki

Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie 3 830 279,84 Fundusz Rozwoju  Kultury Fizycznej

Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. 
Braterskiej w Namysłowie

45 938,00

Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki plażowej w Namysłowie 50 000,00
Budżet Obywatelski

Modernizacja basenu w Namysłowie 159 900,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK
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W roku 2021 pozyskano środki zewnętrzne, trwał proces 
inwestycyjny (projekty wieloletnie) bądź zostało zakończonych 
łącznie 15 projektów ( w tym Marszałkowskiej  Inicjatywy 
Sołeckiej złożonej z 11 pojedynczych zadań) z dofinasowaniem 
zewnętrznym – krajowym i unijnym. W te działania było/jest 
zaangażowanych ogółem 30,6 mln zł, w tym 23,1 mln zł 
dofinansowania.

Wartość projektów, na realizację których umowy 
podpisano w 2021 roku, wynosi blisko 19 mln zł.
Przedmiot projektów, w które zaangażowane jest wsparcie 
zewnętrzne, jest bardzo różnorodny. Są to zadania 
infrastrukturalne, dotyczące cyfryzacji, ochrony zabytków, 
rekreacji, edukacji czy budowy i remontów dróg. Wśród 
głównych źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych są: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Polska Sportowa, 
Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych, Marszałkowska 
Inicjatywa Sołecka, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 
Rządowy Fundusz Polski Ład – Fundusz Inwestycji 
Strategicznych, Program Laboratoria Przyszłości, Cyfrowa 
Gmina.

WYBRANE  PROJEKTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE

Utworzenie Centrum Rekreacji                       
i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie 
- etap I

Projekt zakłada m.in. remont krytej 
pływalni w Namysłowie. Wartość 
dofinansowania projektu: 7,2  mln zł.
Centrum ma być wielofunkcyjną strefą 
zapewniającą mieszkańcom dostęp do 
infrastruktury umożliwiającej m.in. 
niwelowanie negatywnych skutków 
zdrowotnych spowodowanych 
pandemią.

Wartość obu inwestycji (finansowanych 
zarówno ze środków krajowych jak           
i europejskich) to łącznie blisko 3 mln zł.

Budowa dróg w Kowalowicach                      
i Smrchowicach Nowych

Remont będzie dotyczył obiektów 
sportowych: Sali gimnastycznej przy 
Szkole Nr 3 w Namysłowie                 
(wraz z szatniami i tzw. „małą salą”), 
„starej: części Hali „Orła” oraz remont 
szatni i pomieszczeń klubowych na 
Stadionie Miejskim.

Rewitalizacja obiektów sportowych na 
terenie Gminy Namysłów

Remont będzie dotyczył części 
wschodniego fragmentu murów 
obronnych w Namysłowie. Wartość 
projektu po przetargu to 3,6  mln zł.

Rewitalizacja Historycznego Centrum 
Namysłowa - etap I

W roku 2021 kontynuowano tę 
inwestycję wartą  3,8 mln zł. Powstaje 
ogólnodostępna baza ćwiczeniowa.

Rozbudowa i przebudowa sali 
gimnastycznej "Orzeł" w Namysłowie

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

W roku 2021 kontynuowano tę 
inwestycję wartą  4 mln zł. W efekcie jej 
realizacji baza przedszkolna wzbogaci   
się o nowoczesny obiekt i 100 miejsc dla  
dzieci.

Rozbudowa Przedszkola Publicznego
nr 5 w Namysłowie

Zestawienie omawianych projektów znajduje się w Załączniku nr 10 , na 
stronie nr 81.

Wartość dofinansowania 
23,1mln zł

Wkład własny
7,5 mln zł

Wartość projektów
30,6 mln zł

Rok 2021 był rekordowy pod względem pozyskiwania 
środków zewnętrznych - tylko  w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
było to aż  

11,7 mln zł

ROK 2021 – ROK BEZPRECEDENSOWO WYSOKIEGO POZIOMU POZYSKIWANIA DOFINANSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH
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ZDROWIE

Obszar ochrony zdrowia w roku 2021, podobnie jak 

w poprzednim, podporządkowany był walce              

z pandemią Covid 19.

Gmina Namysłów realizowała zadania mające na celu 
zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności              
w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw 
COVID-19. Na realizację w/w zadania Gmina pozyskała 
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                     
w wysokości 10 000,00 zł. W ramach promocji szczepień 
wśród mieszkańców Gminy Namysłów przeprowadzono 
następujące działania tj.: organizacja festynu                      
w miejscowości Kamienna pod hasłem „Szczepimy się           
z Gminą Namysłów”, dystrybucja ulotek i gadżetów 
reklamowych, emisja spotów reklamowych 
zachęcających do szczepień przeciw COVID-19 podczas 
imprez plenerowych. Dodatkowo na wydarzeniach 
kulturalnym na terenie Namysłowa i pobliskich 
miejscowościach był obecny koordynator gminny            
ds. szczepień lub pracownik Wydziału Edukacji, Sportu            
i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie, który służył 
pomocą w zakresie rejestrowania na szczepienie, 
informował o możliwości szczepień w Mobilnym Punkcie 
Szczepień oraz o organizacji dowozu do punktu 
szczepień.  

Dzięki podjętym akcjom promocyjnym i zwiększonej 
świadomości społeczności lokalnej na temat walki             
z COVID-19, Gmina Namysłów zajęła I miejsce                    
w konkursie „Rosnąca odporność”, dzięki odnotowaniu 
najwyższego wzrostu poziomu zaszczepienia 
mieszkańców w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 
października 2021 r. spośród 5 gmin z powiatu 
namysłowskiego. Główna nagroda w konkursie wynosiła 
1 000,000,00 zł.
Gmina realizowała również zadanie pn. Transport osób 
mających trudności w samodzielnym dotarciu do 
punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,          
w tym osób niepełnosprawnych. W ramach w/w zadania 
wykonano 28 transportów do punktów szczepień.

W związku ze sposobem raportowania danych              
o przebiegu pandemii nie można wyodrębnić 
specyficznych wartości dla danej gminy, ponieważ 
formuła ministerialna od pewnego momentu zakłada 
raporty z podziałem na regiony i powiaty. Stąd –
poglądowo – w niniejszym opracowaniu załączono 
dane dotyczące przebiegu pandemii Covid 19 dla 
powiatu namysłowskiego. Należy przyjąć,                    
że ze względu na liczbę mieszkańców Gminy  
Namysłów, znacząca część wskaźników ma 
odniesienie właśnie do  tego obszaru. Wskaźniki            
i wykresy są dostępne po zeskanowaniu umieszonego 
obok qr kodu.

WSPARCIE DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA

W kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców 
Gminy Namysłów istotne jest również wsparcie udzielane 
Namysłowskiemu Centrum Zdrowia. W roku 2021 było to:

• 102 739,00 zł  umorzenie podatku od nieruchomości 
za okres od V-XII 2021

• 600 000,00 zł  wkład pieniężny na pokrycie 
podwyższonego kapitału zakładowego

Łącznie z latami poprzednimi (2019-2021) dofinasowanie 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia przez Gminę Namysłów 

wyniosło ogółem 1 774 195,86 zł, z tego:

• 1 500 000,00 zł – wkład pieniężny na pokrycie 

podwyższonego kapitału  zakładowego

• 159 886,86 zł – zakup sprzętu i kombinezonów

• 11 570,00,00 zł - ubezpieczenie sprzętu

• 102 739,00 zł – umorzenie podatku od nieruchomości 

Przebieg pandemii COVID 19 na terenie 
Powiatu Namysłowskiego

Zeskanuj

PRZEBIEG PANDEMII COVID 19

WALKA Z PANDEMIĄ  - PROMOCJA SZCZEPIEŃ

57,1 % 

mieszkańców w pełni zaszczepionych przeciw Covid 19 
(dane aktualne)

190

wykonanych szczepień przeciw HPV

80 

opasek SOS dla osób z niepełnosprawnościami   i starszych

700 tys.

wsparcia dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia
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Pomoc społeczna jest jedną z instytucji polityki społecznej 

państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom                   

i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach 

życiowych, jakich nie mogą one same przezwyciężyć przy 

wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych 

zasobów. 

W roku 2021 z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej 
skorzystały ogółem 323 osoby, którym przyznano pomoc 
decyzją administracyjną  (tj. 483 osób wraz z członkami 
rodzin). W porównaniu  z rokiem poprzednim, odnotowano 
nieznaczne zmniejszenie biorców świadczeń o 9 osób.

Pomoc mieszkańcom Gminy Namysłów udzielana była w formie
zasiłków pieniężnych oraz w formie bezgotówkowej, polegającej
na pokrywaniu kosztów świadczeń bezpośrednio realizatorowi
pomocy (np. pokrywaniu kosztów posiłków). Zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej świadczenia miały charakter stały, 
okresowy lub celowy (świadczenia jednorazowe przyznawane na
zaspokojenie określonej potrzeby np. na zakup żywności, 
odzieży, opału, leków i inne).

Tabela nr 3 - Najczęściej występujące przesłanki do przyznania pomocy

trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego (5 rodzin) 

bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego (26 rodzin)

bezdomność (11 rodzin) 

ubóstwo (172 rodziny) ciężka lub długotrwała choroba (153 
rodziny)

alkoholizm (19 rodzin) 

niepełnosprawność (130 rodziny) bezrobocie (112 rodziny) przemoc w rodzinie (3 rodziny)

Z zasiłku stałego skorzystało 81 osób (w 2020r. – 87 osób), 
z zasiłków okresowych 27 osób (w 2020r. - 19 osób),
z posiłków 134 osoby (w 2020r. 184), usługi opiekuńcze
uzyskało 41 osób (w 2020r. - 45 osób),  ze  specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
skorzystało 3 osoby – niepełnosprawne dzieci (w 2020r. 
– 6 osób), 157 osób otrzymały zasiłek celowy i zasiłek celowy

w naturze (w tym 10 osób otrzymało specjalny zasiłek celowy) 
- (w 2020 r. 174 osób, w tym zasiłki celowe specjalne 18 osób), 
74 osobom została opłacona składka na ubezpieczenie
zdrowotne ( w 2020 r. 82 osobom). Z dodatku
mieszkaniowego skorzytało 241 rodzin, natomiast z dodatku
energetycznego 27 rodzin. 

W 2021r. w domach pomocy społecznej przebywało 46 osób
(w 2020r. – 41 osób) skierowanych przez OPS, w tym w domach:
1) dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywało      

18 osób,
2) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przebywały    

4 osoby,
3) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 

przebywała 1 osoba,
4) dla osób przewlekle i somatycznie chorych przebywało    

8 osób,
5) dla osób w  podeszłym wieku przebywało 13 osób,
6) dla osób niepełnosprawnych fizycznie przebywały              

2 osoby. 
Gmina Namysłów dopłacała do pobytu w Domach Pomocy
Społecznej 42 osobom (w 2020r. – 41 osobom) – była to kwota  
łączna 1 242 276,49 zł.

ROZWÓJ SPOŁECZNY

LICZBA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA

PRZYZNANE FORMY WSPARCIA OPIEKA W PLACÓWKACH WSPOMAGAJĄCYCH
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W 2021r. schronienia udzielono 9 bezdomnym, w tym:
1) w schronisku im. Św. Brata Alberta w Pępicach  - 6 osobom,
2) w schronisku im. Św. Brata Alberta w  Bielice - 3 osobom.

ROZWÓJ SPOŁECZNY

W 2021r. zostały przyznane mieszkańcom Gminy Namysłów 
świadczenia rodzinne  w następującej ilości 
(ilość wypłaconych świadczeń):

zasiłek rodzinny

9 915 świadczeń

dodatki do zasiłków
rodzinnych

5 607 świadczeń

jednorazowa zapomoga         
z tyt. urodzenia dziecka 

124 świadczenia

świadczenie rodzicielskie 
740 świadczeń

zasiłek pielęgnacyjny  

8 079 świadczeń

świadczenie pielęgnacyjne

1 162 świadczenia 

specjalny zasiłek opiekuńczy 
44 świadczenia

świadczenie w postaci 
zasiłku dla opiekuna  

21 świadczeń

jednorazowe świadczenie     
z tyt. urodzenia się dziecka  
z ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniem 

2 świadczenia

świadczenia wychowawcze 
„500+” 

55 581 świadczeń

Dobry start „300+” 

34 świadczenia

ŚWIADCZENIA RODZINNE

POMOC DLA OSÓB W KRYZYSIE  BEZDOMNOŚCI DZIAŁANIA NA RZECZ OFIAR PRZEMOCY

W 2021r. z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono 
należne świadczenia 118 rodzinom.

W rodzinach uprawnione do świadczeń było 212 osób.
Średnia wysokość świadczenia z funduszu

alimentacyjnego na osobę uprawnioną wyniosła
450,00 zł. 
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Działaniami w ramach procedury „Niebieskiej Karty” w roku 2021 
zostało objętych 167 osób doświadczających przemocy w rodzinie  
- 55 kobiet, 11 mężczyzn i 101 dzieci ( wpłynęło 60 formularzy 
„Niebieskiej Karty”). Liczba osób podejrzanych o stosowanie
przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej (sprawcy) to 70 osób
(głównie mężczyźni).  

Łącznie, ze sprawami mającymi swój początek jeszcze w roku 2020, 
Zespół Interdyscyplinarny obejmował pomocą 259 osób.

W 2021r. odbyło się 158 posiedzeń grup roboczych                      
(2020r. – 115 posiedzeń).

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-Co V-2 działania w ramach procedury "Niebieskiej 
Karty" w dużej mierze odbywały się za pomocą zdalnych środków
komunikacji. Nawiązywano kontakt i na bieżąco pozyskiwano
informacje o instytucjach udzielających wsparcia członkom rodzin
dotkniętych przemocą, ustalano terminy przyjęć bądź teleporad. 
Aby ułatwić dostęp do informacji na temat form wsparcia na terenie
Gminy Namysłów, wzbogacono stronę internetową Ośrodka Pomocy
Społecznej w Namysłowie o informacje dotyczące zjawiska
przemocy oraz instytucji pracujących na rzecz członków rodzin
dotkniętych przemocą.  

Dane: Ośrodek Pomocy  Społecznej w Namysłowie



POMOC SPOŁECZNA

System opieki społecznej w Gminie Namysłów wspiera 
Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Namysłowie.

Środowiskowy Dom Samopomocy jako ośrodek wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r. świadczył usługi 

dla 38 osób z niepełnosprawnościami.

Środki finansowe przeznaczone na działalność bieżącą               

w 2021 r.: dotacja z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami w kwocie: 753 018,75 zł , w tym 

dotacja w ramach ustawy „Za życiem”: 73 079,25 zł.

Uczestnicy skorzystali z zajęć w formie treningów umiejętności 

społecznych, terapii zajęciowej, terapii ruchowej, terapii 

Snoezelen, zajęć rewalidacyjnych, muzykoterapii oraz wsparcia 

psychologicznego, z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie 

z rekomendacją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na polecenie Wojewody Opolskiego w okresie od 1 stycznia 

do 10 maja 2021 r. zawieszono działalność w formie 

stacjonarnej. W tym okresie praca z uczestnikami odbywała 

się w systemie zdalnym, poprzez alternatywne sposoby takie 

jak:

• utrzymywanie kontaktu z uczestnikami i ich 
rodzinami, za pomocą telefonu, komunikatora 
Messenger oraz drogą mailową,

• sprawdzanie aktualnej sytuacji życiowej, zdrowotnej 
uczestnika i jego funkcjonowania w codziennym życiu, 

• powiadamianie ośrodka pomocy społecznej                 
w przypadku konieczności objęcia uczestnika pomocą,

• udzielanie wsparcia psychologicznego, 
• udzielanie wsparcia w podtrzymaniu umiejętności 

wypracowanych w ramach treningów,
• zachęcanie do podejmowania aktywności w ramach 

zadawanych prac plastycznych, technikami znanymi 
z zajęć w ŚDS,

• przekazywanie materiałów do wykonywania prac 
plastycznych.

Usługi dla 38 osób z niepełnosprawnościami

Środki przeznaczone na działalność: 

dotacja z budżetu państwa: 

753 018,75 zł

W tym dotacja  ramach ustawy 

„Za życiem”: 

73 079,25 zł

ROZWÓJ SPOŁECZNY

WSPARCIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
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ROZWÓJ SPOŁECZNY

Gmina Namysłów ma dobrze rozwiniętą sieć szkół        
i przedszkoli. Dostępne miejsca w szkołach 
i przedszkolach pokrywają zapotrzebowanie 
społeczne w tym zakresie.  

W związku z przebiegiem pandemii Covid 19 i decyzjami 
Ministerstwa Edukacji i Nauki w roku 2021 wprowadzano 
następujące tryby nauczania:
Przerwa w nauce w całym kraju trwała od 04.01                
do 17.01.2021r. i zastąpiła dotychczasowe ferie zimowe. 
Dzieci i młodzież pozostały jednak w domach, ze względu 
na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe. 

Powrót uczniów klas I-III do szkół nastąpił 18.01.2021r.   
– odbywał się w  ścisłym reżimie sanitarnym. 

Nauczycielom umożliwiono wykonanie  test PCR,               
w kierunku wykrycia koronawirusa w jednostkach 
inspekcji sanitarnej oraz w punktach drive thru.

Od 20.03. do 09.04.2021r., ze względów bezpieczeństwa, 
wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach I-III  
– uczyli się zdalnie. Od 27.03. do 18.04.2021r. zamknięte 
zostały również żłobki i przedszkola.

Wyjątkiem było sprawowanie opieki nad dziećmi 
pracowników medycznych i służb porządkowych           
(m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). 

19.04.2021r. otwarte zostały żłobki i przedszkola dla 
wszystkich dzieci.

Od 04.05.2021r. powróciła nauka stacjonarna dla klas I-III 
szkoły podstawowej (w ścisłym reżimie sanitarnym), a od 
15.05.2021r. również nauka hybrydowa w klasach IV-VIII. 

Od 29.05.2021r. wszyscy uczniowie uczyli się w trybie 
stacjonarnym, jednak nadal w ścisłym reżimie sanitarnym.

Od 20.12.2021-09.01.2022r. – wprowadzono naukę zdalną.

W Gminie Namysłów w 2021r. funkcjonowało                 
16 gminnych placówek oświatowych i żłobek, a także             
4 niepubliczne placówki oświatowe i 2 niepubliczne 
żłobki.

Od 2020r. trwa również rozbudowa Przedszkola 
nr 5 w Namysłowie, która w efekcie przyniesie 
dodatkowe 100 miejsc opieki przedszkolnej. 

6

6

4

1

2

3

1

Publiczne przedszkola

Publiczne szkoły podstawowe

Publiczne zespoły szkolno -przedszkolne

Publiczny żłobek

Prywatne żłobki

Niepubliczne przedszkola

Integracyjny Punkt Przedszkolny

0 1 2 3 4 5 6 7

Publiczne przedszkola Publiczne szkoły podstawowe

Publiczne zespoły szkolno -przedszkolne Publiczny żłobek

Prywatne żłobki Niepubliczne przedszkola

Integracyjny Punkt Przedszkolny

ORGANIZACJA PRACY PLACÓWEK EDUKACYJNYCH
W PANDEMII

Wykres nr  11  - Placówki oświatowe i żłobki

PLACÓWKI OŚWIATOWE W GMINIE NAMYSŁÓW

W roku 2021 wpływ na przebieg schematu roku szkolnego 
miała pandemia Covid 19.
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• 6 przedszkoli – 856 dzieci w 40 oddziałach
• 6 szkół podstawowych – 1 753 uczniów                     

w 91 oddziałach
• 4 zespołów  szkolno – przedszkolnych, w tym:

a) 202 dzieci w 10 oddziałach przedszkolnych,
b) 451 uczniów w 35 oddziałach szkolnych

oraz 1 żłobka – 60 dzieci.

System publicznych placówek oświatowych 

złożony jest z :

Na terenie Gminy funkcjonowały również placówki

niepubliczne dotowane z budżetu

Gminy Namysłów, tj.:

•Prywatny Żłobek Pluszakowo w Namysłowie 
(prowadzony przez Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe IMPRESJA w Łodzi)            
– 40 dzieci,
•Żłobek Elementarz Przyjazny Rodzinie              
w Namysłowie (prowadzony przez Fundację 
Ekologiczną Wychowanie i Sztuka 
ELEMENTARZ w Katowicach) – 98 dzieci,
•Niepubliczne Przedszkole „Elementarz 
Przyjazny Rodzinie” – 25 dzieci,
•Niepubliczne Przedszkole „Delfinek”                
– 17 dzieci,
•Niepubliczne Przedszkole „Rodzinny Klub 
Słoneczko” – 20 dzieci,
•Integracyjny Punkt Przedszkolny „Wspólny
Świat” – 13 dzieci.

ROZWÓJ SPOŁECZNY

W placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Namysłów zatrudnionych
było 408 nauczycieli.

3407

3535

3300 3350 3400 3450 3500 3550

Liczba dzieci

2021 2020

3322

213

Placówki publiczne

Placówki
niepubliczne

Wykres nr 12 - Liczba dzieci uczęszczających do publicznych       
i niepublicznych placówek oświatowych i żłobków w latach 
2020 i 2021

Wykres nr 13 - Liczba dzieci uczęszczających 
do placówek edukacyjnych i żłobków w 2021r.                                 
/z podziałem na publiczne i niepubliczne/ 

EDUKACJA W SFERZE PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
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Informację o liczbie nauczycieli wg stopni awansu 

zawodowego znajduje się w Załączniku nr 9, na stronie 80.
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język polski matematyka język angielski język niemiecki

Szkoła Podstawowa Nr 1          

w Namysłowie 

- 57,0%

Szkoła Podstawowa Nr 2         

w Namysłowie 

- 64,0%

Szkoła Podstawowa nr 3          

w Namysłowie

- 52,0%

Szkoła Podstawowa nr 4         

w  Namysłowie 

- 62,0%

Szkoła podstawowa nr 5          

w Namysłowie 

- 58,0%

Szkoła Podstawowa w 

Kamiennej

- 57,0% 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Głuszynie 

- 47,0%

Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Jastrzębiu

- 53,0%

Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Ligocie Książęcej 

- 50,0%

Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Smarchowicach Wielkich 

- 52,0%

Szkoła Podstawowa Nr 1         

w Namysłowie 

- 43,0%

Szkoła Podstawowa Nr 2          

w Namysłowie

- 43,0%

Szkoła Podstawowa nr 3         

w Namysłowie

- 45,0%

Szkoła Podstawowa nr 4         

w Namysłowie 

- 72,0%

Szkoła Podstawowa nr 5         

w Namysłowie 

- 38,0%

Szkoła Podstawowa                  

w Kamiennej 

- 36,0%

Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Głuszynie 

- 37,0%

Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Jastrzębiu 

- 45,0%

Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Ligocie Książęcej 

- 30,0%

Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Smarchowicach Wielkich 

- 47,0%

Szkoła Podstawowa Nr 1          
w Namysłowie 

- 43,0%
Szkoła Podstawowa Nr 2          
w Namysłowie 

- 76,0%
Szkoła Podstawowa nr 3         
w Namysłowie 

- 57,0%
Szkoła Podstawowa nr 4          
w Namysłowie 

- 82,0%
Szkoła Podstawowa nr 5          
w Namysłowie 

- 66,0%
Szkoła Podstawowa                   
w Kamiennej 

- 50,0%
Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Głuszynie 

- 58,0%
Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Jastrzębiu 

- 85,0%
Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Ligocie Książęcej 

- 51,0%
Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Smarchowicach Wielkich 

- 49,0%

Szkoła Podstawowa Nr 1         
w Namysłowie

- 33,0%
Szkoła Podstawowa Nr 2         
w Namysłowie 

- 53,0%
Szkoła Podstawowa nr 3         
w Namysłowie 

- brak 
wyboru przez uczniów
Szkoła Podstawowa nr 4         
w Namysłowie 

- 100,0%
Szkoła Podstawowa nr 5         
w Namysłowie 

- brak 
wyboru przez uczniów
Szkoła Podstawowa w 
Kamiennej 

- brak 
wyboru przez uczniów
Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Głuszynie 

- 44,0%
Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Jastrzębiu
- brak wyboru przez uczniów
Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Ligocie Książęcej 
- brak wyboru przez uczniów

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Smarchowicach Wielkich 

- 36,0%

Tabela nr 4 - Średnie wyniki szkół z egzaminu ósmoklasisty [według przedmiotów]:

Średnie wyniki egzaminów ósmoklasisty, jakie osiągają uczniowie namysłowskich szkół, są zbliżone do średniej powiatowej. Od średniej 

wojewódzkiej odbiegają o kilka punktów procentowych (największa różnica występuje w przypadku języka niemieckiego).

język angielski

Średnia wojewódzka:
66%

Średnia powiatowa
60%

Średnia gminna
60%

język niemiecki

Średnia wojewódzka:
60%

Średnia powiatowa:
44%

Średnia gminna
44%

ROZWÓJ SPOŁECZNY

Średnia wojewódzka:
58%

Średnia powiatowa
54%

Średnia gminna

53%

Średnia wojewódzka:
45%

Średnia powiatowa
42%

Średnia gminna

43%

Średnia wojewódzka:
66%

Średnia powiatowa
60%

Średnia gminna
60%

Średnia wojewódzka:
60%

Średnia powiatowa:
44%

Średnia gminna
44%

WYNIKI EGAZMINÓW ÓSMOKLASISTY
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EDUKACJA

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
wypłacono stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy i znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie oraz zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się
przejściowo w trudnej sytuacji spowodowanej wystąpieniem
zdarzenia losowego. Na realizację zadania Gmina Namysłów
wydatkowała środki w wysokości 49 122,30 zł ogółem, 
z czego z budżetu państwa pozyskano dotację w wysokości
39 297,84 zł, tj. 80% wartości zadania: 

1) na stypendia szkolne wydatkowano 45 522,30 zł       
( w okresie I-VI uprawnionych 68 uczniów,
a w okresie IX-XII - 41),
2) na zasiłki szkolne wydatkowano 3 600,00 zł 
dla 6 uczniów.

STYPENDIA EDUKACYJNE I SPORTOWE DLA UCZNIÓW

Na podstawie Uchwały Nr 379/VII/21 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie zasad
przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia
edukacyjne i sportowe uczniów, Burmistrz Namysłowa
przyznał jednorazowe stypendia dla 190 uczniów z klas IV-VIII
szkół podstawowych na wartość 77 800,00 zł, w tym:

• za uzyskanie średniej końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 5,30 i tym samym 

otrzymanie tytułu „Namysłowskiego Omnibusa” 

dla 137 uczniów w kwocie ogółem 54 800,00 zł,

• za uzyskanie średniej końcowych ocen 
klasyfikacyjnych co najmniej 5,30 i tym samym 
otrzymanie tytułu „Namysłowskiego Omnibusa” 
oraz jednocześnie za zdobycie tytułu finalisty 
wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla             
1 ucznia w kwocie 600,00 zł,

• za uzyskanie średniej końcowych ocen 
klasyfikacyjnych co najmniej 5,30 i tym samym 
otrzymanie tytułu „Namysłowskiego Omnibusa” 
oraz jednocześnie za zajęcie I-III miejsca w 
indywidualnych bądź drużynowych zawodach 
sportowych, organizowanych przez Szkolny Związek 
Sportowy, o zasięgu wojewódzkim dla 5 uczniów 
w kwocie ogółem 4 200,00 zł,

• za zdobycie tytułu laureata lub finalisty wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych dla 2 uczniów w kwocie 
ogółem 500,00 zł,

• za zajęcie I-III miejsca w indywidualnych bądź 
drużynowych zawodach sportowych, organizowanych 
przez Szkolny Związek Sportowy, o zasięgu 
wojewódzkim dla 45 uczniów w wysokości ogółem    
17 700,00 zł.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM –
WYPŁACONE STYPENDIA SZKOLNE

STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE      
I SPORTOWE UCZNIÓW

ROZWÓJ SPOŁECZNY

7 7  8 0 0, 00 z ł

4 9  1 2 2, 30 z ł
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EDUKACJA

DARMOWE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW 

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH 

PRACOWNIKÓW

ROZWÓJ SPOŁECZNY

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE 

DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, 

MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW 

ĆWICZENIOWYCH W LATACH 2020 -2022 

Program ma na celu dofinansowanie zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych, posiadających orzeczenie         

o potrzebie kształcenia specjalnego. Z programu 

skorzystało 28 uczniów szkół z terenu Gminy 

Namysłów  na wartość ogółem 8 567,06 zł, w tym:

1) 13 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych              
w Namysłowie,

2) 4 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego            
w Namysłowie,

3) 2 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych         
w Namysłowie,

4) 9 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych                  
w Namysłowie.

Burmistrz Namysłowa przyznał 13 pracodawcom 

dofinansowanie na pokrycie kosztów przygotowania 

zawodowego 12 młodocianych pracowników na 

łączną kwotę 85 222,62 zł. Środki finansowe na ten 

cel pochodzą z Funduszu Pracy. Środki wypłacone      

w wysokości:

1) 80 957,65 zł -stanowiły pomoc de minimis, 
2) 4 264,97 zł -nie stanowiły pomocy de minimis. 

Gmina Namysłów pozyskała dotację celową na rok 

szkolny 2021/2022 na wyposażenie szkół 

podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne 

lub materiały ćwiczeniowe, w tym na podręczniki 

dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych             

w wysokości 306 517,07 zł dla 2 202 uczniów.

W związku z pandemią Covid 19 i różnymi trybami pracy 
w roku szkolnym opracowano specjalny zestaw zasad 
wsparcia powrotu dzieci do szkół i nauczania 
stacjonarnego – zawierający wskazówki psychologiczne, 
organizacyjne i wspomagające integrację. Gmina 
przeznaczyła również dodatkowe środki finansowe na 
działania integracyjne dla uczniów.
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SPORT

DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

W wyniku konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,   

z budżetu Gminy Namysłów przyznano 17 dotacji dla 

15 stowarzyszeń na realizację zadań publicznych            

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na łączną kwotę 734 000,00 zł, z czego 

stowarzyszenia wydatkowały 732 418,27 zł.

STYPENDIA SPORTOWE DLA ZAWODNIKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 662/VII/17 Rady Miejskiej       

w Namysłowie z dnia 18 maja 2017r. w sprawie 

określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania   

oraz wysokości stypendiów  za osiągnięte wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym Burmistrz Namysłowa 

przyznał comiesięczne stypendia sportowe dla 31 

zawodników klubów sportowych, na co wydatkowano 

kwotę 74 442,00 zł. 

NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW I TRENERÓW

Na podstawie Uchwały nr 160/VIII/19 Rady Miejskiej            

w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie 

określenia warunków, trybu przyznawania i maksymalnej 

wysokości nagród Burmistrza Namysłowa dla zawodników     

i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy 

sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na 

rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów            

Burmistrz Namysłowa przyznał jednorazowe nagrody 

finansowe dla 38 osób za osiągnięte wyniki sportowe na 

wartość 42 000,00 zł, w tym:

• dla 32 zawodników na wartość 33 750,00 zł,

• dla 6 trenerów i działaczy na wartość 8 250,00 zł.

17 dotacji 15 stowarzyszeń

734 000,00 zł

Comiesięczne stypendia 31 zawodników

74 442,00 zł

Sport jest jednym z priorytetowych obszarów               

w strategii programowania rozwoju Gminy 

Namysłów. Dotyczy to zarówno działań 

infrastrukturalnych jak i wsparcia dotacyjnego, 

stypendialnego i gratyfikacyjnego.

ROZWÓJ SPOŁECZNY
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SPORT

Obiekty zarządzane przez Namysłowski Ośrodek Sportu
1. Stadion Miejski,
2. Kryta Pływalnia „Delfin” wraz z Salą Fitness,
3. Hala Sportowa „Orzeł”,
4. Korty Tenisowe
5. Kompleks Boisk Sportowych „Orlik 2012”,
6. Pływalnia Odkryta
7. SkatePark
8. Lodowisko „Biały Orlik”.

Aktywnie prowadzona jest współpraca z klubami sportowymi, 
organizacjami pozarządowymi oraz szkołami w zakresie kultury 
fizycznej i rekreacji, poprzez współorganizację  i organizację 
wielu imprez sportowych. Na stadionie miejskim regularnie 
swoje rozgrywki prowadziły drużyny NKS Start Namysłów wraz    
z sekcjami młodzieżowymi oraz LZS Agroplon Głuszyna.

1. Gry i zabawy na Orliku – 01.03.-31.11.2021r.
2. Sportowy Dzień Dziecka na Orliku– 13.06.2021r.
3. Oficjalne otwarcie sezonu Pływalni Odkrytej –

26.06.2021r.
4. Zdrowo i Sportowo z NOSiR na Pływalni Odkrytej –

24.07.2021r.
5. Piłkarski pokaz Freestyle’owy na Orliku – 04.08.2021r.
6. Bieg Rodzinny na Namysłowskich Błoniach -

21.08.2021r.
7. XVIII Bieg Namysłowian na 10 km – 21.08.2021r.
8. Olimpiada Sportowa Seniorów na Stadionie Miejskim 

– 19.09.2021r.
9. Turniej Koszykówki 3x3 – StreetBall na Orliku –

26.09.2021r.
10. Mistrzostwa Woj. Opolskiego w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych – 12.10.2021r.
11. Andrzejki dla Amelki na Krytej Pływalni – 27.11.2021r.
12. Otwarcie Lodowiska „Biały Orlik” - 06.12.2021r.
13. Dobro mieszka w sercu – grudzień 2021r.

NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY SPORTOWE ROZEGRANE                                      
NA OBIEKTACH MIEJSKICH

Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 

zarządza gminnymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi 

na terenie Namysłowa. Włącza się również w organizację 

wydarzeń sportowych na terenie gminy.

Zobacz fotorelację 
z XVIII Biegu Namysłowian

Zeskanuj

ROZWÓJ SPOŁECZNY

OBIEKTY SPORTOWE
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KULTURA

W Gminie Namysłów funkcjonują (w ramach NOK):
1) Dom Kultury,
2) Izba Regionalna,
3) Izba Techniki Młynarskiej,
4) Biblioteka Publiczna,
5) świetlice wiejskie – 23 obiekty
6) świetlica osiedlowa - przystosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

W czasie pandemii koronawirusa sytuacja sektora kultury 
znacząco się zmieniła. W 2021r. wszelkie plany działalności 
Namysłowskiego Ośrodka Kultury stale ulegały 
modyfikacjom i zmianom. Działalność instytucji w jej 
siedzibach została ograniczona, w związku z tym 
rozpoczęto realizację nowych cyklów i formatów. Pomimo 
trudnej sytuacji spowodowanej zagrożeniem zarażenia się 
wirusem SARS-CoV2, instytucja, zachowując nakazany przez 
prawo reżim sanitarny, organizowała lub współorganizowała
różnorodne wydarzenia (wybór głównych):

Namysłowski Ośrodek Kultury Izba Regionalna

• 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
• Walentynki w Saniach
• Koncert Pawła Domagały z Okazji Dnia Kobiet
• Objazdowy Zajączek 
• Bitwa o Namysłów
• Występ Katarzyny Pakosińskiej
• Dzień Dziecka z Namysłowskim Ośrodkiem Kultury
• Jarmark Skarby Dobrej Widawy i Przyjaciół w Namysłowie 
• Namysłowska Strefa Kibica
• Festiwal Piosenki Seniora 
• Letnia Scena NOK
• 8 seansów kina plenerowego zorganizowanych                 

na Dziedzińcu Zamku
• Wycieczka do Górecznika
• Pożegnanie Lata 
• Dożynki Gminne 
• Koncert Teresy Werner 
• Kabaret Paranienormalni
• Koncert Zespołu "Baciary" 
• Recital Mateusza Ziółko 
• Koncert Charytatywny dla Amelki Jedynak 
• Koncert Andrzejkowy z Telewizją TVS 
• Objazdowy Mikołaj po sołectwach w Gminie Namysłów
• Koncert Mikołajkowy "Zima Stwora Głodomora +wizyta 

Św. Mikołaja 
• Wycieczka do Chaty Św. Mikołaja 
• Jarmark Bożonarodzeniowy na Namysłowskim Rynku

Zainstalowane były wystawy stałe: archeologiczna, klasy 
szkolnej i dawnej apteki oraz wystawy czasowe:
• Granica niemiecko-polska po Traktacie Wersalskim          

na ziemi namysłowskiej,
• XV-lecie Sztafety Przyjaźni Namysłów – Lwów
• Jaremcze perła Huculszczyzny
• wystawa prac malarskich, fotograficznych, grafik          

oraz innych form działalności artystycznej zorganizowanej       
w ramach ogólnopolskiego konkursu ATA'2021,

• wystawa historyczna poświęcona namysłowskiej 
„Solidarności”, w 41 rocznicę jej powstania

• wystawa malarstwa Izabeli Drąg pt. „Moja droga” 
Przeprowadzono konkursy regionalne:
• XXXII edycję konkursu „Gody i Zapusty”
• XXXIII edycję konkursu „Stół Wielkanocny”
• Przeprowadzono 25 lekcji muzealnych
• Oprowadzono 215 wycieczek po obiektach zabytkowych 

miasta
• Przeprowadzono 86 quest'ów: „Skarby namysłowskich 

lasów”, „Ścieżkami średniowiecznego Namysłowa”. 
• W ramach współpracy  z Biblioteką miejską oraz LO           

w Namysłowie realizowano zadania projektu pt. „Historia 
może być cool – Namysłów we wspomnieniach 
mieszkańców”

• Pozyskano, nieodpłatnie, ruchome eksponaty 
etnograficzne i historyczne z regionu – 25 egzemplarzy

Prowadzeniem i rozwojem  działalności kulturalnej 
na terenie Gminy Namysłów zajmuje się Namysłowski
Ośrodek Kultury (NOK) .

ROZWÓJ SPOŁECZNY

GMINNE INSTYTUCJE KULTURY I ICH DZIAŁALNOŚĆ
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Izba Techniki Młynarskiej Biblioteka Publiczna

•Projekt „Namysłów EKO+POZYTYWNY” – dla 80 dzieci             
ze szkół podstawowych 

•„Wariacje z mąką w Młynie” - przez cały rok w Izbie 
prowadzono zajęcia kulinarne w oparciu o potrawy mączne

•warsztaty plastyczne oraz rękodzielnicze (ceramika                    
i makrama) oraz lego – cykliczne zajęcia przez cały rok

•„Od ziarenka do bochenka”- stworzono specjalny projekt dla 
szkół podstawowych

•„Letnie brzmienie na Wyspie” - w lipcu, na wyspie, miał 
miejsce kameralny recital Małgorzaty Jaźwy
z akompaniamentem Michała Woźniaka

•„Zabytkowe sztućce i zastawy stołowe” - we wrześniu, na 
strychu Izby, otwarto wystawę prezentującą znakomitą 
kolekcję sztućców z końca XIX i początku XX wieku 

•Europejskie Dni Dziedzictwa – we wrześniu w Izbie miało 
miejsce szereg wydarzeń związanych z EDD

•Wnętrza Izby to także miejsce spotkań twórczych:

Stowarzyszenia „Sorbona” 
Pracowni Głosu Małgorzaty Jaźwy
Zajęć Gitarowych Michała Woźniaka

•Stan księgozbioru biblioteki wraz z filiami wynosi  73 118 
egzemplarzy (wzrost w porównaniu do 2020r. o 3 517 
egzemplarzy)
•Liczba wypożyczeń książek na zewnątrz w 2021r. wyniosła 
32 335  – wzrost liczby wypożyczeń o 6 021, pomimo 
trudnej sytuacji związanej z COVID 19 i ograniczeniami 
z nim związanymi
•Liczba odwiedzin w bibliotekach łącznie – 21 229  (dla 
porównania w 2020r. odwiedzin było 12 009)
•Zakupy dla bibliotek:
a) na zakup nowości wydawniczych i audiobooków   

wydano 51 279,17 zł (zakup książek - 49 498,73 zł,               
zakup audiobooków - 1 780,44 zł.). 
Środki te pochodziły z następujących źródeł:
- dotacja  z Gminy Namysłów - 25 000,00 zł
- dotacja z MkiDN - 14 421,59 zł 
- środki własne- 11 857,58 zł
b) na prenumeratę czasopism przeznaczono 9 875,57 zł. 
Środki te pochodziły z nastepujacych źródeł: dotacja z Gminy 
Namysłów - 8 500,00 zł oraz środki własne - 1 375,57 zł.

•Na co dzień Biblioteka Publiczna współpracuje z Kołem 
Inwencji Twórczej SORBONA 60+, Klubem Twórców 
Niezależnych WENA oraz Klubem Aktywny Senior.  W roku 
2021 biblioteka umożliwiła swoim użytkownikom dostęp 
do zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej poprzez 
udostępnienie Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej 
książek i czasopism naukowych ACADEMICA. Realizowane 
są projekty: Wędrująca Biblioteka  oraz Mała Książka –
Wielki Człowiek. Powstał również nowy klub skupiający 
miłośników gier planszowych i RPG „DRAGON”. 

KULTURA

Zobacz galerię prac konkursowych 
„ATA 2021”

Zeskanuj

ROZWÓJ SPOŁECZNY
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Straż Miejska w Namysłowie przeprowadziła m.in. akcje 
prewencyjne takie jak: „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne 
wakacje”, “Bezpieczna ulica”, „Bezpieczna droga do szkoły”, 
„Bezpieczny Senior”, „Bezpieczny obywatel - Senior”.

Pozostałe statystyki dotyczące działań na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Namysłów w roku 2021 przedstawiają się 
następująco –Straż Miejska nałożyła 30 mandatów karnych 
które dotyczyły najczęściej: wykroczenia przeciwko instytucjom 
państwowym, samorządowym i społecznym, wykroczenia 
przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, ustawie             
o wychowaniu w trzeźwości i alkoholizmowi, ustawie                   
o odpadach, ustawie o ochronie przeciwdziałaniu zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,  
wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 
wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, wykroczenia 
przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia.

Wykonała 2 386 interwencji porządkowych wynikających                   
ze środków oddziaływania wychowawczego ( w 2020 r. –2093 
interwencji), 436 działań we współpracy z policją (działania 
dotyczące COVID – 19, patrole prewencyjne, zabezpieczanie 
wspólnie miejsc zdarzeń, zabezpieczanie imprez - zgromadzeń        
w miejscach publicznych), odebrała 1039 zgłoszeń i zawiadomień 
od mieszkańców, wykonała 1347 interwencji prewencyjnych,            
a także 27 zadań związanych z konwojowaniem dokumentów          
na potrzeby gminy. 141 działań związanych było                                   
z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w Gminie Namysłów.

BEZPIECZEŃSTWO

1347 interwencji prewencyjnych

1 039 zgłoszeń i zawiadomień

436 działań we współpracy z policją

2386 interwencji porządkowych

30 nałożonych mandatów karnych

Gmina Namysłów jest miejscem  zapewniającym 
poczucie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom. 

STRAŻ MIEJSKA

STRAŻ POŻARNA

W 2021r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Namysłowie odnotowała na terenie Gminy 

Namysłów:

• 425 wyjazdów, z czego:

- 30 fałszywych alarmów

- 306 miejscowych zagrożeń

- 89 pożarów 

52,40% zdarzeń notowanych na terenie powiatu 

namysłowskiego dotyczy Gminy Namysłów

* na podstawie danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie 

ROZWÓJ SPOŁECZNY

Interwencje Ochotniczych straży Pożarnych:
OSP Głuszyna – 14 razy
OSP Ligota Książęca - 21 razy
OSP Rychnów – 7 razy
OSP Krasowice – 5 razy
OSP Smarchowice Śląskie – 1 raz
OSP Ziemiełowice – 1 raz
OSP Mikowice – 7 razy
OSP Brzozowiec – 4 razy
OSP Kowalowice – 7 razy
OSP Smogorzów- 4 razy

W ramach systemu, który zapewnia mieszkańcom możliwość 
spokojnego życia, a w razie potrzeby interwencje służące ochronie 
życia i mienia działają m.in. policja, straż pożarna  oraz straż miejska.
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Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie wszczęła łącznie
806 postępowań przygotowawczych (w roku 2020 było ich
699). Stwierdzono 813 przestępstw (o 195 więcej niż w roku
2020). Dane dotyczą całego powiatu namysłowskiego.

BEZPIECZEŃSTWO

POLICJA

ROZWÓJ SPOLECZNY

Kategoria przestępstw Dochodzenia i śledztwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność ogólna

Wykryte % wykrycia

2020 2021 Wsk.dyn.% 2020 2021 Wsk.dyn.

%

2020 2021 2020 2021

Przestępstwa ogółem 699 806 115,31 618 813 131,55 496 685 80,00 83,23

Przestępstwa kryminalne 439 504 114,81 396 435 109,85 307 358 77,14 81,18

Przestępstwa 

gospodarcze

102 155 151,96 88 220 250,00 57 170 64,77 75,89

Przestępstwa drogowe 102 113 92,62 109 121 111,01 109 121 100 100

W zakresie bezpieczeństwa drogowego 
Gmina Namysłów była gminą najbardziej 
zagrożoną  w powiecie namysłowskim –
odnotowano 283 zdarzenia (o 2 więcej  
niż w roku 2020) .

Na podstawie porozumienia Komendanta Powiatowego 
Policji w Namysłowie z Burmistrzem Namysłowa, Gmina 
Namysłów przekazała 25  000,00  zł na zorganizowanie 
na terenie Gminy Namysłów dodatkowych służb 
prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym.

* na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie

Służby  ponadnormatywne:

• Real izowane przede 

wszystk im w porach 

wieczorowo – nocnych

• Służby  o  charakterze  

prewencyjnym

• Zwiększenie  bezpieczeństwa 

mieszkańców

Tabela nr 5 – Przestępstwa w 2020r. i 2021r.

Służby ponadnormatywne:
Realizowano przede wszystkim w porach wieczorowo –

nocnych

Służby o charakterze prewencyjnym
zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców
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Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość stawia przed 
nami wiele wyzwań, ale jest też szansą na wprowadzenie 
rozwiązań, które pozwolą sprofesjonalizować działania            
i narzędzia służące osiąganiu celów strategicznych 
związanych z rozwojem naszej gminy. Dlatego opracowany 
został dokument „Strategia marki Gminy Namysłów          
wraz Systemem Identyfikacji Wizualnej”.
Dlaczego jest on istotny?
Terminy takie jak: przewagi konkurencyjne, pozycja na 
rynku, percepcja wizerunku wyszły poza sferę biznesu             
i dotyczą w równym stopniu instytucji publicznych. W tym 
kontekście koncepcja marki miejsca czy marki terytorialnej 
staje się jednym z najistotniejszych zagadnień. 
Jej zdefiniowanie  i wdrażanie staje się funkcją zarządzania           
i emanacją filozofii świadomej orientacji na budowanie 
relacji, analizy zjawisk w otoczeniu, badaniu trendów, 
ustalaniu celów – słowem kreowaniu unikalnej właściwości 
miejsca i budowania w interesariuszach pozytywnych 
doświadczeń, wrażeń, skojarzeń. Jako funkcja zarządzania 
ma także wpływ na wszystkie aspekty funkcjonowania 
samorządu również gospodarcze, związane np.                         
ze zwiększaniem atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej.

•Układ graficzny nawiązuje do litery „N” – jak Namysłów. 

•Ramiona skierowane w dół – oznaczają zakorzenienie w tradycji
i historii

•Ramiona skierowane w górę  - ukierunkowanie w stronę przyszłości, 
potencjału rozwoju, szans i możliwości

•Dwa elementy tworzące „N” rozchodzą się tworząc literę „V” – ten 
obszar symbolizuje otwartość, natomiast górne ramie (unoszące się   
w górę) tworzy pod sobą przestrzeń – symboliczne schronienie, 
obszar dla wszystkich, inkluzywność

•Zielone ramie układa się również w charakterystyczny znak „check”     
– potwierdzenie dobrego/sprawdzonego wyboru

Kolorystyka – w pierwszym ujęciu – fiolet  - odniesienie do tradycji; 
zieleń – współczesność i przyszłość
Symbolika – fiolet: kreatywność, energia radość, zielony: siła, rozwój, 
relaks, przyjaźń, szary: wyciszenie, ochrona, spokój

Nowe logo i hasło promocyjne: Przestrzeń tradycji i możliwości

BUDOWANIE KONKURENCYJNOŚCI W REGIONIE – MARKA GMINY NAMYSŁÓW

WARTOŚCI: TROSKA (Gmina postrzegana jest 
jako wspierająca mieszkańców                          

i zaspokajająca ich potrzeby = miejsce dobre 
do życia)

WARTOŚCI: RODZINA (polityka prorodzinna                  
i zatrzymanie młodych to jedna                        

z ważniejszych wartości i celów Gminy)

WARTOŚCI: OTWARTOŚĆ I SZACUNEK (Gmina 
wielokulturowa, otwarta dla wszystkich, 

mieszkańcy o różnych kulturach szanują się 
pod względem tradycji, historii i kultury)

ZASOBY: WALORY PRZYRODNICZE                     
I POTENCJAŁ REKREACYJNO-TURYSTYCZNY 
ORAZ SPORTOWY, WALORY HISTORYCZNE       

I KULTUROWE ,JAKOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH 
I GOSPODARKA, OTWARCI, KREATYWNI           

I PRZEDSIĘBIORCZY LUDZIE, ATRAKCYJNA                       
I BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ (TERENY DO 

MIESZKANIA I POD INWESTYCJE), DOGODNE 
POŁOŻENIE 

OSOBOWOŚĆ TRADYCJE I MOŻLIWOŚCI / 
AMBICJE ROZWOJU WALORY DO ŻYCIA           

I AKTYWNEJ REKREACJI, MIEJSCE OTWARTE 
DLA WSZYSTKICH

ESENCJA: PRZESTRZEŃ TRADYCJI                        
I MOŻLIWOŚCI

WARTOŚCI MARKI GMINY NAMYSŁÓW

MARKA GMINY NAMYSŁÓW

WIZERUNEK I KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA
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MARKA GMINY NAMYSŁÓW

WIZERUNEK I KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA

Promocja i informacja Gminy Namysłów realizowana jest na 

wielu płaszczyznach i przy pomocy wielu, różnych narzędzi 

komunikacji.

PORTAL GMINNY WWW. NAMYSLOW.EU

Centralny serwis informacji i promocji 

elektronicznej gminy –podzielony na moduły 

komunikacyjne odpowiadające na potrzeby 

mieszkańców, przedsiębiorców ,inwestorów, 

turystów, a od 2021r. również mediów za 

sprawą specjalnej zakładki zawierającej 

informacje prasowe, materiały video i audio. 

Serwis linkuje również do Biuletynu informacji 

Publicznej zawierającego dokumenty dotyczące 

działalności samorządu

Statystyki Biuletynu Informacji 
Publicznej:
• Użytkownicy: 43 557
• Nowi użytkownicy: 42 238
• Odsłony: 255 728

81,60%

18,40%

Nowi odwiedzający Powracający odwiedzający

Statystyki strony www.namyslow.eu
• Użytkownicy: 96 921
• Nowi użytkownicy: 95 361
• Odsłony: 477 367

81,40%

18,60%

Nowi odwiedzający Powracający odwiedzający

58,47%

29,84%

6,85%

1,80%

0,81%

0,28%

0,24%
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57,27%

34,64%

4,72%

1,08%

0,42%
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0,18%
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Wykres nr 14 - Odwiedzający stronę BIP Wykres nr 15 - Odwiedzający stronę ww.namyslow.eu

FORMY I NARZĘDZIA PROMOCJI GMINY
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BUDOWANIE RELACJI Z MIESZKAŃCAMI –
WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Instytucje to ludzie. Instytucje gminy budują 

ludzie kreatywni, zaangażowani i chętni do 

działania na rzecz wspólnoty lokalnej, także     

w swoim czasie wolnym. Dlatego w roku 2021 

powołany został wolontariat pracowniczy 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Pracownicy 

porządkowali już elementy przestrzeni 

publicznej oraz organizowali zbiórki 

charytatywne. Budują w ten sposób dobre 

relacje z mieszkańcami, nie tylko poprzez 

swoją profesjonalną pracę „zza biurek”.

NAGRODY, RANKINGI, WYRÓŻNIENIA

Dobre pozycje w rankingach pozwalają pokazać 

szerszą perspektywę rozwojową i odniesienie do 

grup porównawczych. W roku 2021 Gmina 

Namysłów była klasyfikowana m.in. w plebiscycie 

„Gmina dobra do życia”.

Natomiast za działalność na rzecz lokalnego 

biznesu i przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom 

pandemii Bartłomiej Stawiarski, Burmistrz 

Namysłowa, został laureatem plebiscytu NTO          

w kategorii Polityka, samorządność i społeczność 

lokalna 2020 – wręczenie nagrody odbyło się we 

wrześniu 2021r.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Nie ma współczesnej, skutecznej komunikacji bez 

mediów społecznościowych. Gmina Namysłów 

prowadzi profile w serwisach Facebook oraz You

Tube – służą one komunikacji z mieszkańcami, 

promocji obszaru, relacjonowaniu 

najważniejszych wydarzeń. Swój profil prowadzi 

również Burmistrz miasta oraz jego Zastępcy.       

W roku 2021, w związku z ograniczeniami 

pandemicznymi, ta elektroniczna możliwość 

dialogu i  kontaktu była wykorzystywana               

w ramach facebookowych live chatów burmistrza 

Namysłowa z mieszkańcami – podczas, których 

relacjonował bieżące działania oraz odpowiadał 

na pytania. 

MARKA GMINY NAMYSŁÓW

MEDIA TRADYCYJNE

Informacje o działaniach Gminy Namysłów są 

obecne w mediach tradycyjnych, zwłaszcza 

regionalnych. Są to relacje reporterskie, 

materiały w serwisach informacyjnych                     

i portalach, a także udział bezpośredni 

przedstawicieli gminy (wywiady). Artykuły na 

temat gminy ukazują się także w lokalnej prasie.

PATRONATY, ORGANIZACJA WYDARZEŃ

Budowanie wizerunku gminy odbywa się 
również przez obejmowanie istotnych 
wydarzeń patronatem honorowym burmistrza 
oraz ich współorganizację. 
Burmistrz obejmował patronatem m.in.: Cykl 
kina plenerowego, Wojewódzki Konkurs Aneks 
Twórczości Artystycznej, Pożegnanie Lata 
połączone z 700-leciem Browaru                        
w Namysłowie, Objazdowy Mikołaj, Jarmark 
Skarby Dobrej Widawy i Przyjaciół,
Cykl Letnich Koncertów Organowych.

GADŻETY I WYDAWNICTWA PROMOCYJNE

Gmina Namysłów akcentuje swoją obecność       

w przestrzeni publicznej również przy pomocy 

różnorodnych gadżetów promocyjnych                  

i wydawnictw takich jak: kubki, kalendarze, 

długopisy, koszulki, notesy, itp.

WIZERUNEK I KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA
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Budowanie relacji i partnerstw terytorialnych jest jednym 
z elementów warunkujących procesy rozwojowe. 

Subregion Północny
Opolszczyzny

W roku 2021 prace w ramach Subregionu 
Północnego Opolszczyzny skupiały się przede 
wszystkim na przygotowaniach do wdrożenia 
nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, 
zwłaszcza pod względem opracowania nowej 
strategii rozwoju dla przedmiotowego obszaru. 
Stan zaawansowania prac na koniec roku 2021 
dotyczył fazy przedkonsultacyjnej, zostały 
przedstawione robocze wersje dokumentu            
i planowanych inwestycji kluczowych. Gmina 
Namysłów brała aktywny udział w pracach –
zgłaszając uwagi i proponując rozwiązania 
dotyczące przedmiotowych zagadnień.

Partnerstwo na 
307

„Partnerstwo na 307” jest efektem projektu 
„Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”. 
Projekt ten realizowany jest przez Związek Miast 
Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej. Zawiązane partnerstwo ma na celu 
wzmocnienie współpracy rozwojowej obszarów 
zagrożonych trwałą marginalizacją i małych 
miast powiatowych z pogranicza województw 
wielkopolskiego oraz opolskiego, leżących            
w powiatach kępińskim i namysłowskim.            
W 2021 roku trwały prace koncepcyjne nad: 
strategią terytorialną dla obszaru 
wraz z przygotowaniem analiz wykonalności dla 
projektów kluczowych.

Związek Gmin 
Śląska Opolskiego

Lokalna Grupa 
Działania 
„Stobrawski Zielony 
Szlak”

Celem Związku jest rozwój społeczny
i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska
Opolskiego.

Stowarzyszenie jest partnerstwem 
trójsektorowym, składającym się                        
z przedstawicieli sektora publicznego, 
gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie 
jest dobrowolnym, samorządnym  i trwałym 
zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, 
w tym jednostek samorządu terytorialnego, 
mającym na celu działanie na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich. Stowarzyszenie działając 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
uwzględnia poprawę jakości życia, ochronę
oraz promocję środowiska naturalnego, 
krajobrazu i zasobów historyczno-
kulturowych, rozwój turystyki oraz
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
i przetwórstwa rolno-spożywczego.

„Partnerstwo na 307” złożone jest z Powiatu 
Kępińskiego z Miastem i Gminą Kępno, Gmin 
Baranów, Trzcinica,  Rychtal, Powiatu 
Namysłowskiego z Miastem i Gminą 
Namysłów, Gmin Domaszowice, Wilków          
i Świerczów.

Subregion Północny Opolszczyzny tworzy 19 
jednostek - 16 gmin i 3 powiaty województwa 
opolskiego Powiat Kluczborski, Namysłowski, 
Oleski oraz Gminy Olesno, Kluczbork, Świerczów,  
Wilków,  Domaszowice, Namysłów, Pokój, 
Zębowice, Gorzów Śląski, Rudniki, Radłów, 
Dobrodzień, Praszka, Wołczyn, Lasowice Wielkie, 
Gmina Byczyna. 

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

POROZUMIENIA MIĘDZYSAMORZĄDOWE

W ramach niniejszego Związku Gmina 
Namysłów jest członkiem „Grupy Zakupowej 
Energetycznej”, dzięki czemu rokrocznie 
bierze udział w przetargu zbiorowym na zakup 
energii elektrycznej, pozwalającym pozyskać 
korzystniejsze ceny jednostkowe za energię 
elektryczną, w porównaniu do przetargów 
indywidualnych.
W kolejnych latach, do przetargu zbiorowego, 
poza punktami poboru energii rozliczanymi 
przez Urząd Miejski w Namysłowie, dołączono 
punkty należące do podlegających Gminie 
jednostek organizacyjnych oraz spółek 
gminnych. Namysłowska grupa zakupowa,     
do przetargu na zakup energii elektrycznej 
w ramach IX Grupy zakupowej Energetycznej 
Związku Gmin Śląska Opolskiego na rok 2021, 
przedstawiła zestawienie obejmujące łącznie 
379 punktów pomiarowych.

WSPÓŁPRACA W RAMACH CZTERECH PARTNERSTW
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Gmina Namysłów na podstawie podpisanych umów 
partnerskich współpracuje  z miastami: Nebelschütz
(Nebelczyce) i Linz am Rhein (Linz nad Renem) 
znajdującymi się na terenie Niemiec oraz ukraińskim 
Jaremczem, węgierskim Kisköre (Kiskore), czeskim 
Hlučin (Hlucinem) i rumuńskim Zagonem. 

W ramach istniejącej współpracy realizowano zadania               
w dziedzinie wymiany doświadczeń samorządowych                         
i kulturalnych oraz wyjazdów w celu poznania miast                         
i regionów.
Na zaproszenie Burmistrza Namysłowa Bartłomieja 
Stawiarskiego, delegacje z miast partnerskich, 
w tym z: niemieckiego Nebelschütz, ukraińskiego 
Jaremcza, węgierskiego Kisköre, rumuńskiego Zagonu   
i czeskiego Hlučina, przybyły do Namysłowa  w sierpniu 
2021 r. na uroczyste obchody Namysłowskich Dożynek 
Gminnych 2021, połączonych z imprezą zorganizowaną 
dla mieszkańców Gminy Namysłów na Pożegnanie 
Lata. 

W sierpniu 2021 r., na zaproszenie nowego Mera Jaremcza
Andriya Ivanovych Myronyaka, delegacja z Namysłowa 
gościła w mieście partnerskim Jaremcze. Wizyta ta była 
okazją do wzajemnego poznania się liderów 
samorządowych i wymiany doświadczeń,  a także miała na 
celu omówienie obszarów dalszej współpracy oraz 
planowanych wspólnych przedsięwzięć. W 2021 r., uchwałą 
nr 371/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia              
11 lutego 2021 r., przyznany został tytuł „Honorowego 
Obywatela Gminy Namysłów” Panu Vasylowi
Vasyliovychowi Onutchakowi – ówczesnemu Merowi 
Jaremcza, w uznaniu szczególnego wkładu w nawiązanie 
współpracy i rozwój stosunków partnerskich między Gminą 
Namysłów a Gminą Jaremcze, promocję i tworzenie ich 
pozytywnego wizerunku oraz docenienia działalności 
związanej z wieloletnią aktywizacją społeczną i kulturalną 
dzieci, młodzieży oraz mieszkańców obu gmin. 

wymiany doświadczeń 
samorządowych i kulturalnych wzajemne kontakty młodzieży

robocze rozmowy liderów 
samorządowych

realizacja projektów 
promujących poszczególne 

miasta

organizacja wyjazdów 
studyjnych

Relacje międzynarodowe  prowadzą również placówki 
edukacyjne, m.in. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych 
Szeregów w Namysłowie. Szkoła nawiązała kontakt          
i współpracuje w ramach platformy eTwinning ze 
szkołami:
- z Hiszpanii, Portugalii i Turcji (tytuł projektu: „Escape 
from the mathroom”)
- z Francji, Chorwacji, Hiszpanii i Turcji („My culture, my 
city: come and travel with me!”)
- z Hiszpanii i Włoch („Meine Schule”).

Placówka bierze także udział w projekcie 
międzynarodowym promującym pokój na świecie 
(„The Peace Crane project”), w którym współpracuje 
ze szkołami z USA, Kanady i Brazylii. W roku 2021 szkoła 
została nagrodzona tytułem „eTwinning School 2021-2022” 
(Szkoła eTwinning 2021-2022). W całej Polsce jest tylko 
55 takich szkół. W województwie opolskim do tej pory były 
3 takie szkoły. Obecnie szkoła jest jedynym laureatem takiej 
nagrody w województwie.

PARTNERSTWA PONADKRAJOWE

WIZYTY I TYTUŁY HONOROWE

EDUKACJA PONAD GRANICAMI

Raport o  stanie  Gminy  Namysłów 2021                                                                                          64



GMINA NAMYSŁÓW – DOBRE MIEJSCE DO ŻYCIA!

"Gmina dobra do życia" to ogólnopolski ranking Serwisu 

Samorządowego PAP, badający jakość życia w każdej         

z 2477 gmin w Polsce. Opracowany został przez prof. 

Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk            

i opublikowany w listopadzie 2021 roku. 

Gminy badano z uwzględnieniem blisko 50 różnych 

wskaźników. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność 

migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, 

infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki 

zdrowotnej czy jakość edukacji. Na tej podstawie 

określono, gdzie w Polsce żyje się najlepiej.

Jest to również sygnał do kontynuacji dynamicznej polityki 
inwestycyjnej  w celu  ciągłego polepszania wartości badanych 
w ramach Raportu wskaźników. Wszystkie dane dotyczące 
rankingu są dostępne pod linkiem: 
https://samorzad.pap.pl/kategoria/gmina-dobra-do-zycia/o-
rankingu 

Ranking Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia” 
-GMINY Z SIEDZIBĄ POWIATU ZIEMSKIEGO/fragment

pozycja w kategorii kod nazwa gminy województwo typ administracyjny wskaźnik jakości 
życia

pozycja w ujęciu 
ogólnopolskim

1 021101 Lubin dolnośląskie m 60,69 59
2 301504 Nowy Tomyśl wielkopolskie mw 59,82 67
3 100101 Bełchatów łódzkie m 59,22 85
4 302504 Środa Wielkopolska wielkopolskie mw 58,83 95
5 181101 Mielec podkarpackie m 57,85 132
6 160502 Krapkowice opolskie mw 57,74 136
7 301403 Międzychód wielkopolskie mw 57,55 142
8 161105 Strzelce Opolskie opolskie mw 57,40 147
9 303005 Września wielkopolskie mw 57,37 150

10 302407 Szamotuły wielkopolskie mw 57,15 160
11 160203 Głubczyce opolskie mw 57,14 161
12 021604 Polkowice dolnośląskie mw 57,09 166
13 160301 Kędzierzyn-Koźle opolskie m 56,96 171
14 140605 Grójec mazowieckie mw 56,96 172
15 302604 Śrem wielkopolskie mw 56,92 175
16 160803 Olesno opolskie mw 56,76 190
17 300502 Grodzisk Wielkopolski wielkopolskie mw 56,74 191
18 080805 Świebodzin lubuskie mw 56,68 197
19 200301 Bielsk Podlaski podlaskie m 56,62 202
20 161004 Prudnik opolskie mw 56,50 213
21 240701 Lubliniec śląskie m 56,46 215
22 201301 Wysokie Mazowieckie podlaskie m 56,41 219
23 061003 Łęczna lubelskie mw 56,41 220
24 101709 Wieluń łódzkie mw 56,18 239
25 302006 Pleszew wielkopolskie mw 56,05 245
26 180602 Kolbuszowa podkarpackie mw 55,99 254

27 160602 Namysłów opolskie mw 55,98 255
28 021401 Oleśnica dolnośląskie m 55,98 256
29 140301 Garwolin mazowieckie m 55,98 257
30 301204 Krotoszyn wielkopolskie mw 55,88 270
31 261207 Staszów świętokrzyskie mw 55,76 280
32 160402 Kluczbork opolskie mw 55,52 302
33 301601 Oborniki wielkopolskie mw 55,50 304
34 302301 Słupca wielkopolskie m 55,32 318
35 081102 Żary lubuskie m 55,21 323
36 241101 Racibórz śląskie m 55,17 326
37 080302 Międzyrzecz lubuskie mw 55,10 332
38 260101 Busko-Zdrój świętokrzyskie mw 55,05 338

39 320801 Kołobrzeg zachodniopomorskie m 55,03 340
40 181401 Przeworsk podkarpackie m 55,00 342
41 302903 Wolsztyn wielkopolskie mw 54,98 344
42 021804 Środa Śląska dolnośląskie mw 54,93 351
43 080505 Słubice lubuskie mw 54,92 354
44 022203 Wołów dolnośląskie mw 54,90 356
45 181801 Stalowa Wola podkarpackie m 54,90 357
46 300402 Gostyń wielkopolskie mw 54,87 361
47 301701 Ostrów Wielkopolski wielkopolskie m 54,87 362
48 300602 Jarocin wielkopolskie mw 54,50 404
49 100904 Pajęczno łódzkie mw 54,44 409
50 142901 Sokołów Podlaski mazowieckie m 54,32 421

POZYCJA W REGIONIE I KRAJU

Z powodu braku aktualnych danych GUS za rok 2021 w momencie opracowywania raportu nie 
można przeprowadzić komparatystyki w grupie porównawczej gmin. W  chwili ich pojawienia się 
będzie możliwość dokonania dalszej  analizy przy pomocy narzędzia analitycznego Monitor Rozwoju 
Lokalnego https://gminy.monitorrozwoju.pl/

Gmina Namysłów zajęła  27 pozycję  na  232 
sklasyfikowane gminy z siedzibą powiatu 

ziemskiego. Za Gminą Namysłów w tym zestawieniu 
znalazły się m.in. Oleśnica, Kluczbork, Kołobrzeg czy 

Gniezno.

Oznacza to, że Gmina Namysłów osiąga dobry poziom 
rozwoju, a tym samym dobry poziom jakości życia 
mieszkańców w odniesieniu do jednostek samorządu 
terytorialnego o podobnych funkcjach. 
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Załącznik nr 1 - Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie (za 2021 rok)

Lp. Tytuł uchwały Nr uchwały Data podjęcia Forma realizacji

1. ws. wyrażenia poparcia wniosku o nadanie 

tytułu Honorowego Obywatela Województwa 

Opolskiego Panu prof. Franciszkowi Markowi, 

skierowanego do Sejmiku Województwa 

Opolskiego przez Okręgowy Zarząd Opolski 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i 

Stowarzyszenie Klubu Rodło Opole

370/VIII/21 11.02.2021r. zrealizowano

2. ws. nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy 

Namysłów” Panu Vasylowi Vasyliovychowi 

Onutchakowi

371/VIII/21 11.02.2021r. zrealizowano

3. ws.  nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy 

Namysłów” Pani Teresie Cegleckiej-Zielonce

372/VIII/21 11.02.2021r. zrealizowano

4. ws. nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy 

Namysłów” Panu Tadeuszowi Wojtowiczowi

373/VIII/21 11.02.2021r. zrealizowano

5. ws. nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy 

Namysłów” Panu Kazimierzowi Szelągiewiczowi

374/VIII/21 11.02.2021r. zrealizowano

6. ws. nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy 

Namysłów” Panu Wiesławowi Molińskiemu

375/VIII/21 11.02.2021r.  zrealizowano

7. ws. nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy 

Namysłów” Panu Adamowi Maciągowi

376/VIII/21 11.02.2021r.  zrealizowano

8. ws. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego 

Namysłowa na 2021 rok

377/VIII/21 11.02.2021r.  zrealizowano

9. ws. uchylenia załącznika do Uchwały nr 

53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 

kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 

Namysłowskiej Rady Seniorów i przyjęcia 

załącznika do Uchwały nr 53/VII/15 Rady 

Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 

r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady 

Seniorów

378/VIII/21 11.02.2021r.  zrealizowano 

10. ws. zasad przyznawania stypendium za 

szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe 

uczniów

379/VIII/21 11.02.2021r.  w trakcie realizacji

11. ws. zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz 

określenia granic ich obwodów

380/VIII/21 11.02.2021r.  w trakcie realizacji

12. ws. zmiany uchwały nr 348/VIII/20 Rady 

Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 

r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku 

dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi

381/VIII/21 11.02.2021r.  w trakcie realizacji 

13. ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2021 

roku

382/VIII/21 11.02.2021r.  zrealizowano
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14. ws. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i 

Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i 

Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług 

Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 

2021-2023

383/VIII/21 11.02.2021r.  w trakcie realizacji 

15. ws. uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Namysłów

384/VIII/21 11.02.2021r.  zrealizowano

16. ws. zwolnienia z opłaty za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców 

prowadzących punkty sprzedaży na terenie 

Gminy Namysłów i zwrotu części tej opłaty

385/VIII/21 11.02.2021r.  zrealizowano

17. ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej

386/VIII/21 11.02.2021r.  zrealizowano

18. ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2021 rok

387/VIII/21 11.02.2021r.  zrealizowano

19. ws. zwolnienia od podatku od nieruchomości 

przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19

388/VIII/21 11.02.2021r.  zrealizowano

20. ws. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Namysłów na lata 2016-2023”

389/VIII/21 22.04.2021r.  w trakcie realizacji

21. ws. wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji 

Namysłów

390/VIII/21 22.04.2021r.  zrealizowano 

22. ws. skierowania skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Opolu

391/VIII/21 22.04.2021r.  zrealizowano 

23. ws. przystąpienia do sporządzenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Namysłów

392/VIII/21 22.04.2021r.  w trakcie realizacji

24. ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących na terenie 

Gminy Namysłów

393/VIII/21 22.04.2021r.  w trakcie realizacji

25. ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących na terenie 

Gminy Namysłów,

394/VIII/21 22.04.2021r.  w trakcie realizacji

26. ws. zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Nowe Smarchowice na lata 

2021-2028

395/VIII/21 22.04.2021r.  zrealizowano

27. ws. wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 

dochodach gospodarstwa domowego

396/VIII/21 22.04.2021r.  w trakcie realizacji

28. ws. zmiany uchwały w sprawie utworzenia 

jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek w 

Namysłowie

397/VIII/21 22.04.2021r.  w trakcie realizacji

29. ws. uznania się za organ niewłaściwy do 

rozpatrzenia skargi na działanie byłych 

pracowników Urzędu Miejskiego w 

Namysłowie

398/VIII/21 22.04.2021r.  zrealizowano

30. ws. rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic 399/VIII/21 22.04.2021r.  zrealizowano
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31. ws. uznania się za organ niewłaściwy do 

rozpatrzenia wniosku o udostępnienie 

informacji publicznej mieszkańca Kowalowic

400/VIII/21 22.04.2021r.  zrealizowano

32. ws. rozpatrzenia wniosku mieszkanki ul. 

Bohaterów Warszawy w Namysłowie

401/VIII/21 22.04.2021r.  zrealizowano

33. ws. rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia 

opinii w sprawie przeprowadzenia referendum 

ludowego

402/VIII/21 22.04.2021r.  zrealizowano

34. ws. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na ustanowienie zastawu rejestrowego

403/VIII/21 22.04.2021r.  w trakcie realizacji 

35. ws. zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty 

skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia

404/VIII/21 22.04.2021r.  w trakcie realizacji

36. ws. zwolnienia od podatku od nieruchomości 

przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych w 

powodu COVID-19

405/VIII/21 22.04.2021r.  zrealizowano 

37. ws. zaciągnięcia kredytu 406/VIII/21 22.04.2021r.  w trakcie realizacji

38. ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej

407/VIII/21 22.04.2021r.  zrealizowano

39. ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2021 rok

408/VIII/21 22.04.2021r.  zrealizowano

40. ws. nieudzielenia Burmistrzowi Namysłowa 

wotum zaufania
409/VIII/21 27.05.2021r. stwierdzenie nieważności Uchwały

41. ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Namysłów za 2020 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 

rok

410/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

42. ws. powołania Skarbnika Gminy Namysłów 411/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

43. ws. zmiany uchwały w sprawie powołania 

Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w 

Namysłowie

412/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

44. ws. zmiany uchwały w sprawie powołania 

Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady 

Miejskiej w Namysłowie

413/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

45. ws. zmiany uchwały nr 717/VII/17 Rady 

Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 

r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty 

za postój pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowanie, 

wprowadzenia opłat abonamentowych i 

zerowej stawki opłaty dla niektórych 

użytkowników drogi, sposobu pobierania tych 

opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

414/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

46. ws. przyznania dotacji na prace konserwatorskie 

organów firmy Berschdorf z Nysy etap IV w 

kościele parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła 

w Namysłowie

415/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

47. ws. przyznania dotacji na roboty budowlane w 

budynku usługowo-mieszkalnym przy 

ul. Wojska Polskiego 11 w Namysłowie

416/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano
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48. ws. przyznania dotacji na roboty budowlane w 

budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. 

Rynek 4 w Namysłowie

417/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

49. ws. przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie chrzcielnicy drewnianej 

znajdującej się w kościele parafialnym p.w. 

Wszystkich Świętych w Głuszynie

418/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

50. ws. przyznania dotacji na prace renowacyjne 

witraża w kościele parafialnym p.w. 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach

419/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

51. ws. przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie ambony w kościele filialnym 

p.w. Św. Jadwigi w Kamiennej

420/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

52. ws. przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie przy elewacjach 

zewnętrznych zakrystii przy kościele filialnym 

p.w. Trójcy Świętej w Baldwinowicach

421/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

53. ws. przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie elewacji etap II w kościele 

filialnym p.w. św. Jakuba Starszego w Bukowie 

Śląskiej

422/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

54. ws. przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. 

Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej

423/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

55. ws. przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. 

św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie

424/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

56. ws. przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. 

św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie

425/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

57. ws. uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Namysłów

426/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

58. ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej

427/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

59. ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2021 rok

428/VIII/21 27.05.2021r. zrealizowano

60. ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża

429/VIII/21 27.05.2021r. w trakcie realizacji

61. ws. zmiany uchwały w sprawie powołania 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 

Miejskiej w Namysłowie

430/VIII/21 1.07.2021r. zrealizowano

62. ws. zmiany uchwały w sprawie powołania 

Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku 

Publicznego i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej w Namysłowie

431/VIII/21 1.07.2021r. zrealizowano

63. ws. zmiany uchwały w sprawie powołania 

Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady 

Miejskiej w Namysłowie

432/VIII/21 1.07.2021r. zrealizowano
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64. ws. zmiany uchwały w sprawie udzielania i 

rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, 

wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w 

przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-

letnie i dzieci młodsze

433/VIII/21 1.07.2021 r. w trakcie realizacji

65. ws. określenia średniej ceny jednostki paliwa 

obowiązującej w Gminie Namysłów w roku 

szkolnym 2021/2022

434/VIII/21 1.07.2021r. w trakcie realizacji

66. ws. rozpatrzenia skargi mieszkańców Brzegu 435/VIII/21 1.07.2021r. zrealizowano

67. ws. rozpatrzenia skargi mieszkanki Namysłowa 

na działanie Dyrektora Przedszkola nr 1 w 

Namysłowie

436/VIII/21 1.07.2021r. zrealizowano

68. ws. uznania się za organ niewłaściwy do 

rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa na 

bezczynność

437/VIII/21 1.07.2021r. zrealizowano

69. ws. rozpatrzenia wniosku mieszkańca 

Namysłowa o podjęcie działań dotyczących 

usunięcia reklam z ogrodzenia Parku im. 

Mikołaja Kopernika w Namysłowie

438/VIII/21 1.07.2021r. zrealizowano

70. ws. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu 

Gminy Namysłów za 2020 rok
439/VIII/21 1.07.2021r. zrealizowano

71. ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej
440/VIII/21 1.07.2021r. zrealizowano

72. ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2021 rok
441/VIII/21 1.07.2021r. zrealizowano

73. ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Namysłowie
442/VIII/21 2.11.2021r. zrealizowano

74. ws. odwołania radnego z funkcji 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Namysłowie

443/VIII/21 2.11.2021r. zrealizowano

75. ws. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Namysłowie
444/VIII/21 2.11.2021r. zrealizowano

76. ws. uchwalenia statutu Środowiskowego Domu 

Samopomocy
445/VIII/21 2.11.2021r. zrealizowano

77. ws. uznania się za organ niewłaściwy do 

rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
446/VIII/21 2.11.2021r. zrealizowano

78. ws. rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic 447/VIII/21 2.11.2021r. zrealizowano

79. ws. rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic 

w zakresie zgodności Uchwały nr XXIII/349/01 

Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 

stycznia 2001 r. ze stanem faktycznym

448/VIII/21 2.11.2021r. zrealizowano

80. ws. uznania się za organ niewłaściwy do 

rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy 

Piłsudskiego w Namysłowie

449/VIII/21 2.11.2021r. zrealizowano

81. ws. zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Namysłów

450/VIII/21 2.11.2021r. zmieniona Uchwałą nr 498/VIII/21 

z 30.12.2021r.
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82. ws. określenia zasad, trybu przyznawania i 

pozbawiania oraz wysokości stypendiów za 

osiągnięte wyniki sportowe w 

międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym

451/VIII/21 2.11.2021r. w trakcie realizacji

83. ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Namysłów

452/VIII/21 2.11.2021r. w trakcie realizacji 

84. ws. uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Namysłów

453/VIII/21 2.11.2021r. zrealizowano

85. ws. przekazania do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Namysłów

454/VIII/21 2.11.2021r. zrealizowano

86. ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej

455/VIII/21 2.11.2021r. zrealizowano

87. ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2021 rok

456/VIII/21 2.11.2021r. zrealizowano

88. ws. zmiany uchwały w sprawie powołania 

Komisji Statutowej Rady Miejskiej w 

Namysłowie

457/VIII/21 2.11.2021r. zrealizowano

89. ws. zmiany uchwały w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Namysłowie

458/VIII/21 26.11.2021r. zrealizowano

90. ws. zmiany uchwały w sprawie powołania 

Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 

w Namysłowie

459/VIII/21 26.11.2021r. zrealizowano

91. ws. wyboru przewodniczącego Komisji skarg, 

wniosków i petycji Rady Miejskiej w 

Namysłowie

460/VIII/21 26.11.2021r. zrealizowano

92. ws. odwołania radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 

Namysłowie

461/VIII/21 26.11.2021r. zrealizowano

93. ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Namysłowie

462/VIII/21 26.11.2021r. zrealizowano

94. ws. trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej

463/VIII/21 26.11.2021r. w trakcie realizacji

95. ws. określenia zasad gospodarowania 

nieruchomościami Gminy Namysłów

464/VIII/21 26.11.2021r. zmieniona Uchwałą nr 509/VIII/22 

z 27 stycznia 2022r.

96. ws. określenia wysokości dziennych stawek 

opłaty targowej

465/VIII/21 26.11.2021r. w trakcie realizacji

97. ws. wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie 

pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej 

oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej, 

(dz. nr 891/25)

466/VIII/21 26.11.2021r. w trakcie realizacji

98. ws. wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie 

pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej 

oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej, 

(dz. nr 891/24)

467/VIII/21 26.11.2021r. w trakcie realizacji

99. ws. wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie 

pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej 

oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej, 

(dz. nr 501/269)

468/VIII/21 26.11.2021r. w trakcie realizacji
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100. ws. pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi

469/VIII/21 26.11.2021r. zrealizowano

101. ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej

470/VIII/21 26.11.2021r. zrealizowano

102. ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2021 rok

471/VIII/21 26.11.2021r. zrealizowano

103. ws. zmiany uchwały w sprawie powołania 

Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku 

Publicznego i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej w Namysłowie

472/VIII/21 26.11.2021r. zrealizowano

104. ws. zmiany uchwały w sprawie powołania 

Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w 

Namysłowie

473/VIII/21 26.11.2021r. zrealizowano

105. ws. zobowiązania Gminy Namysłów jako 

członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z 

siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w 

opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i 

współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym 

okresie programowania w latach 2023-2027

474/VIII/21 22.12.2021r. zrealizowano

106. ws. uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2022-2035

475/VIII/21 22.12.2021r. zmieniona Uchwałą nr 513/VIII/22  

z 27 stycznia 2022r.

107. ws. uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok 476/VIII/21 22.12.2021r. w trakcie realizacji 

108. ws. uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi 

Głuszyna i Brzezinka

477/VIII/21 30.12.2021r. zrealizowano

109. ws. zmiany uchwały w sprawie powołania 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej 

w Namysłowie

478/VIII/21 30.12.2021r. zrealizowano

110. ws. zmiany uchwały w sprawie powołania 

Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w 

Namysłowie

479/VIII/21 30.12.2021r. zrealizowano

111. ws. zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej 

w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Namysłowie

480/VIII/21 30.12.2021r. stwierdzenie nieważności Uchwały

112. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 

2022 rok

481/VIII/21 30.12.2021r. w trakcie realizacji

113. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w 

Namysłowie na 2022 rok

482/VIII/21 30.12.2021r. w trakcie realizacji

114. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Planowania Przestrzennego, Porządku 

Publicznego i Ochrony Środowiska Rady

483/VIII/21 30.12.2021r. w trakcie realizacji

115. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie 

na 2022 rok

484/VIII/21 30.12.2021r. w trakcie realizacji

116. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu 

i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 

2022 rok

485/VIII/21 30.12.2021r. w trakcie realizacji

117. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i 

Spraw Społecznych Rady Miejskiej w 

Namysłowie na 2022 rok

486/VIII/21 30.12.2021r. w trakcie realizacji
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118. ws. rozpatrzenia wniosku Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” w Namysłowie

487/VIII/21 30.12.2021r. zrealizowano

119. ws. rozpatrzenia wniosku mieszkańca ulicy 

Władysława Stanisława Reymonta w 

Namysłowie

488/VIII/21 30.12.2021r. zrealizowano

120. ws. uznania się za organ niewłaściwy do 

rozpatrzenia wniosku mieszkanki ulicy 

Chrobrego w Namysłowie

489/VIII/21 30.12.2021r. zrealizowano

121. ws. rozpatrzenia wniosku mieszkańców ulicy 

Staromiejskiej w Namysłowie

490/VIII/21 30.12.2021r. zrealizowano

122. ws. rozpatrzenia skargi mieszkańca ulicy 

Władysława Stanisława Reymonta w 

Namysłowie

491/VIII/21 30.12.2021r. zrealizowano

123. ws. uznania się za organ niewłaściwy do 

rozpatrzenia skargi mieszkańców Kowalowic

492/VIII/21 30.12.2021r. zrealizowano

124. ws. uznania się za organ niewłaściwy do 

rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. Sejmowej 

w Namysłowie

493/VIII/21 30.12.2021r. zrealizowano

125. ws. Gminnych Programów Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Namysłów w 2022 roku

494/VIII/21 30.12.2021r. Uchwała była realizowana do 31 marca 2022r. 

Następnie zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 

2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2469) 

uchwała przestała obowiązywać z mocy prawa, 

z dniem 31 marca 2022r.  

126. ws. zawarcia porozumienia z Gminą Opole 495/VIII/21 30.12.2021r. w trakcie realizacji

127. ws. przyjęcia „Rocznego Programu współpracy 

Gminy Namysłów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2022 rok”

496/VIII/21 30.12.2021r. w trakcie realizacji

128. ws. zmiany Uchwały Nr 611/VII/17 Rady 

Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 

r. zmienionej Uchwałą Nr 167/VIII/19 Rady 

Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 

2019 r. i Uchwałą Nr 362/VIII/20 Rady Miejskiej 

w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w 

sprawie powierzenia Namysłowskiemu 

Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą 

przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie 

zadania własnego gminy polegającego na 

świadczeniu usług bieżącego utrzymania i 

konserwacji następujących obiektów 

sportowych

497/VIII/21 30.12.2021r. w trakcie realizacji

129. ws. zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów

498/VIII/21 30.12.2021r. w trakcie realizacji

130. ws. ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 

2021

499/VIII/21 30.12.2021r. w trakcie realizacji

131. ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej

500/VIII/21 30.12.2021r. zrealizowano

132. ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2021 rok

501/VIII/21 30.12.2021r. zrealizowano
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Lp.
Nazwa 

sołectwa

Środki 
funduszu 

przypadając
e na dane 

sołectwo na 
podstawie 
art. 3 ust. 1 

ustawy*

Środki 
funduszu 

zwiększone 
na 

podstawie 
art. 4 ust.1 
ustawy* i 

Uchwały**

Suma 
środków 
będących 

do 
dyspozycji 

sołectw

Przedsięwzięcia przewidziane do 
realizacji według wniosku sołectwa

Wydatki w 
ramach 

funduszu

Klasyfikacja   
budżetowa

Plan wydatków realizowanych                    
w ramach środków funduszu 

sołeckiego

Wykonanie wydatków realizowanych  w 
ramach funduszu sołeckiego                          

za 2021 r.    

Dział Rozdział Bieżące
Majątkow

e
Razem Bieżące Majątkowe Razem

1.
Baldwinowi
ce

11 470,29 18 000,00 29 470,29

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, organizacja spotkań 
mieszkańców,  utrzymanie świetlicy 
wiejskiej wraz z zakupem 
wyposażenia, modernizacja świetlicy 
wiejskiej

29 470,29

900 90004 3 500,00 0,00 3 500,00 3 499,29 0,00 3 499,29

921

92105 2 000,00 0,00 2 000,00 1 999,94 0,00 1 999,94

92109 2 000,00 21 970,29 23 970,29 1 959,10 21 970,29 23 929,39

2. Barzyna 11 991,67 18 000,00 29 991,67

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, utrzymanie altany na 
terenie gminnym, modernizacja 
altany na terenie gminnym,  
organizacja spotkań mieszkańców

29 991,67

900 90004 2 900,00 25 391,67 28 291,67 1 977,49 25 000,00 26 977,49

921 92105 1 700,00 0,00 1 700,00 1 688,66 0,00 1 688,66

3. Brzezinka 11 817,87 18 000,00 29 817,87

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, organizacja spotkań 
mieszkańców, utrzymanie świetlicy 
wiejskiej, modernizacja budynku 
przeznaczonego na świetlicę 
wiejską, zakup wyposażenia do 
budynku przeznaczonego na 
świetlicę wiejską

29 817,87

900 90004 417,87 0,00 417,87 415,91 0,00 415,91

921

92105 400,00 0,00 400,00 399,89 0,00 399,89

92109 23 300,00 5 700,00 29 000,00 21 359,16 5 699,99 27 059,15

4. Brzozowiec 20 985,42 18 000,00 38 985,42

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, organizacja spotkań 
mieszkańców,  utrzymanie świetlicy 
wiejskiej wraz z zakupem 
wyposażenia, modernizacja świetlicy 
wiejskiej, zakup wyposażenia na 
gminny teren zielony

38 985,42

900 90004 9 500,00 0,00 9 500,00 9 499,52 0,00 9 499,52

921

92105 2 985,42 0,00 2 985,42 2 983,97 0,00 2 983,97

92109 7 200,00 19 300,00 26 500,00 7 154,26 19 300,00 26 454,26

5.
Bukowa 
Śląska

17 987,50 18 000,00 35 987,50

remont zjazdu na drodze gminnej, 
utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, zakup kosiarki, budowa 
ogrodzenia placu zabaw, organizacja 
spotkań mieszkańców,  utrzymanie 
świetlicy wiejskiej wraz z zakupem 
wyposażenia, zakup garażu 
blaszanego na teren gminny, remont 
budynku gminnego

35 987,50

600 60016 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00

700 70005 4 223,00 0,00 4 223,00 4 182,00 0,00 4 182,00

900 90004 8 914,00 16 100,00 25 014,00 8 913,42 16 100,00 25 013,42

921

92105 2 000,00 0,00 2 000,00 1 991,09 0,00 1 991,09

92109 1 750,50 0,00 1 750,50 1 743,36 0,00 1 743,36

6. Głuszyna 43 448,07 18 000,00 61 448,07

remont dróg gminnych, utrzymanie 
porządku na terenach gminnych, 
rozbudowa placu zabaw, organizacja 
spotkań mieszkańców, utrzymanie 
świetlicy wiejskiej wraz z zakupem 
wyposażenia

61 448,07

600 60016 30 400,00 0,00 30 400,00 30 394,46 0,00 30 394,46

900 90004 11 200,00 3 000,00 14 200,00 11 199,90 3 000,00 14 199,90

921 92105 4 800,00 0,00 4 800,00 4 790,75 0,00 4 790,75

92109 12 048,07 0,00 12 048,07 11 613,09 0,00 11 613,09

7. Igłowice 13 251,66 18 000,00 31 251,66

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, zakup wyposażenia na 
gminny teren zielony, budowa 
altany, organizacja spotkań 
mieszkańców, utrzymanie świetlicy 
wiejskiej wraz z zakupem 
wyposażenia, utwardzenie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej

31 251,66

900 90004 6 451,66 18 000,00 24 451,66 6 446,00 17 000,00 23 446,00

921

92105 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00

92109 5 600,00 0,00 5 600,00 5 583,71 0,00 5 583,71

8. Jastrzębie 35 844,66 18 000,00 53 844,66

remont drogi gminnej, remont 
budynku gminnego, utrzymanie 
porządku na terenach gminnych, 
organizacja spotkań mieszkańców, 
utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z 
remontem

53 844,66

600 60016 13 000,00 0,00 13 000,00 12 916,28 0,00 12 916,28

700 70005 0,00 28 500,00 28 500,00 0,00 28 500,00 28 500,00

900 90004 7 844,66 0,00 7 844,66 7 820,18 0,00 7 820,18

921
92105 500,00 0,00 500,00 468,14 0,00 468,14

92109 4 000,00 0,00 4 000,00 2 969,41 0,00 2 969,41

9. Józefków 10 384,09 18 000,00 28 384,09

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, budowa placu zabaw i 
siłowni zewnętrznej, remont zjazdu 
na drodze gminnej 

28 384,09

600 60016 5 384,09 0,00 5 384,09 5 308,81 0,00 5 308,81

900 90004 1 500,00 21 500,00 23 000,00 1 496,45 21 499,99 22 996,44

10. Kamienna 34 410,87 18 000,00 52 410,87

remont dróg gminnych, utrzymanie 
porządku na terenach gminnych, 
zakup wyposażenia na gminny teren 
zielony, rozbudowa oświetlenia 
drogowego, organizacja spotkań 
mieszkańców

52 410,87

600 60016 2 361,60 0,00 2 361,60 2 361,60 0,00 2 361,60

900
90004 15 538,17 0,00 15 538,17 15 479,56 0,00 15 479,56

90015 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 29 766,00 29 766,00

921 92105 4 511,10 0,00 4 511,10 4 508,98 0,00 4 508,98

Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok
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11. Kowalowice 32 455,71 18 000,00 50 455,71

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, zakup kosiarki, rozbudowa 
oświetlenia drogowego, organizacja 
spotkań mieszkańców, utrzymanie 
świetlicy wiejskiej wraz                     z 
remontem, remont dróg gminnych, 
wykonanie ogrodzenia świetlicy 
wiejskiej

50 455,71

600 60016 1 700,00 0,00 1 700,00 1 597,73 0,00 1 597,73

900
90004 8 955,71 11 500,00 20 455,71 8 792,52 11 500,00 20 292,52

90015 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 19 741,50 19 741,50

921

92105 2 000,00 0,00 2 000,00 1 988,37 0,00 1 988,37

92109 6 300,00 0,00 6 300,00 6 297,66 0,00 6 297,66

12. Krasowice 26 546,77 18 000,00 44 546,77

remont dróg gminnych, zakup 
wyposażenia do OSP, utrzymanie 
porządku na terenach gminnych, 
rozbudowa oświetlenia drogowego, 
organizacja spotkań mieszkańców, 
utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup 
wyposażenia na teren gminny

44 546,77

600 60016 13 946,77 0,00 13 946,77 13 868,98 0,00 13 868,98

754 75412 12 200,00 0,00 12 200,00 12 174,54 0,00 12 174,54

900
90004 2 500,00 0,00 2 500,00 2 435,99 0,00 2 435,99

90015 0,00 12 400,00 12 400,00 0,00 11 992,50 11 992,50

921
92105 2 500,00 0,00 2 500,00 2 497,27 0,00 2 497,27

92109 1 000,00 0,00 1 000,00 967,40 0,00 967,40

13.
Ligota 

Książęca
26 416,43 18 000,00 44 416,43

remont dróg gminnych, utrzymanie 
porządku na terenach gminnych, zakup 
wyposażenia na gminny teren zielony, 
budowa oświetlenia drogowego, 
organizacja spotkań mieszkańców, 
utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z 
zakupem wyposażenia, zakup 
wyposażenia do OSP

44 416,43

600 60016 2 500,00 0,00 2 500,00 2 462,85 0,00 2 462,85

754 75412 1 800,00 0,00 1 800,00 1 799,00 0,00 1 799,00

900
90004 6 200,00 0,00 6 200,00 5 952,98 0,00 5 952,98

90015 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 13 124,10 13 124,10

921
92105 5 000,00 0,00 5 000,00 4 998,90 0,00 4 998,90

92109 13 916,43 0,00 13 916,43 13 547,91 0,00 13 547,91

14. Ligotka 21 463,35 18 000,00 39 463,35

remont dróg gminnych, utrzymanie 
porządku na terenach gminnych, 
rozbudowa placu zabaw, zakup 
wyposażenia na teren zielony, zakup 
tablic informacyjnych na teren gminny, 
organizacja spotkań mieszkańców

39 463,35

600 60016 5 500,00 0,00 5 500,00 5 037,96 0,00 5 037,96

900 90004 11 200,00 18 763,35 29 963,35 11 158,09 18 763,00 29 921,09

921 92105 4 000,00 0,00 4 000,00 3 999,45 0,00 3 999,45

15. Łączany 25 721,26 18 000,00 43 721,26

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, organizacja spotkań 
mieszkańców,  rozbudowa świetlicy 
wiejskiej

43 721,26

900 90004 3 000,00 0,00 3 000,00 2 962,69 0,00 2 962,69

921
92105 3 000,00 0,00 3 000,00 2 950,35 0,00 2 950,35

92109 0,00 37 721,26 37 721,26 0,00 0,00 0,00

16. Michalice 12 426,15 18 000,00 30 426,15
budowa altany, utrzymanie porządku 
na terenach gminnych, organizacja 
spotkań mieszkańców

30 426,15
900 90004 2 000,00 26 426,15 28 426,15 1 990,07 26 426,15 28 416,22

921 92105 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00

17. Mikowice 24 200,57 18 000,00 42 200,57

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych,  organizacja spotkań 
mieszkańców, modernizacja 
oświetlenia drogowego, zakup 
wyposażenia do świetlicy wiejskiej, 
remont dróg gminnych, budowa 
ogrodzenia świetlicy wiejskiej

42 200,57

600 60016 4 943,00 0,00 4 943,00 4 942,64 0,00 4 942,64

900
90004 4 000,00 0,00 4 000,00 3 980,91 0,00 3 980,91

90015 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00

921
92105 6 266,00 0,00 6 266,00 6 243,04 0,00 6 243,04

92109 4 791,00 18 200,57 22 991,57 4 790,85 17 800,00 22 590,85

18. Minkowskie 24 635,05 18 000,00 42 635,05

remont dróg gminnych, utrzymanie 
porządku na terenach gminnych, 
rozbudowa placu zabaw, budowa 
oświetlenia przy świetlicy wiejskiej, 
rozbudowa świetlicy wiejskiej -
opracowanie dokumentacji projektowej

42 635,05

600 60016 10 000,00 0,00 10 000,00 9 952,16 0,00 9 952,16

900 90004 3 000,00 9 535,05 12 535,05 2 992,55 8 884,79 11 877,34

921 92109 10 000,00 10 100,00 20 100,00 10 000,00 0,00 10 000,00

19. Niwki 11 426,84 18 000,00 29 426,84

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, utrzymanie altany wraz z 
zakupem wyposażenia, budowa 
ogrodzenia placu zabaw, organizacja 
spotkań mieszkańców

29 426,84

900 90004 4 500,00 22 926,84 27 426,84 3 588,52 21 424,26 25 012,78

921 92105 2 000,00 0,00 2 000,00 717,43 0,00 717,43

20.
Nowe 
Smarchowic
e

21 333,00 18 000,00 39 333,00

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, budowa altany, budowa 
placu zabaw - opracowanie 
dokumentacji projektowej,  rozbudowa 
świetlicy wiejskiej, utrzymanie świetlicy 
wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, 
organizacja spotkań mieszkańców 

39 333,00

900 90004 4 400,00 12 433,00 16 833,00 4 291,47 10 000,00 14 291,47

921

92105 1 500,00 0,00 1 500,00 1 405,30 0,00 1 405,30

92109 1 000,00 20 000,00 21 000,00 967,40 0,00 967,40
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21.
Nowy 
Folwark

11 904,77 18 000,00 29 904,77

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, oczyszczenie i wyznaczenie 
szlaków rowerowych, organizacja 
spotkań mieszkańców, modernizacja 
świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia 
do świetlicy wiejskiej

29 904,77

900 90004 5 800,00 0,00 5 800,00 5 799,73 0,00 5 799,73

921

92105 500,00 0,00 500,00 478,94 0,00 478,94

92109 1 000,00 22 604,77 23 604,77 999,96 22 600,00 23 599,96

22. Objazda 15 250,27 18 000,00 33 250,27

utrzymanie budynku gminnego wraz z 
remontem, utrzymanie porządku na 
terenach gminnych, budowa placu 
zabaw, organizacja spotkań 
mieszkańców, utrzymanie świetlicy 
wiejskiej, zakup wyposażenia na 
gminny teren zielony

33 250,27

700 70005 9 800,00 0,00 9 800,00 9 791,11 0,00 9 791,11

900 90004 8 750,27 12 000,00 20 750,27 7 739,11 12 000,00 19 739,11

921

92105 1 200,00 0,00 1 200,00 1 185,49 0,00 1 185,49

92109 1 500,00 0,00 1 500,00 744,15 0,00 744,15

23.
Pawłowice 
Namysłowsk
ie

14 120,62 18 000,00 32 120,62

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, zakup wyposażenia na teren 
gminny, budowa placu zabaw, 
wykonanie ogrodzenia placu zabaw

32 120,62 900 90004 5 800,00 26 320,62 32 120,62 5 797,91 25 996,20 31 794,11

24. Przeczów 23 505,40 18 000,00 41 505,40

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych,  utrzymanie świetlicy 
wiejskiej, rozbudowa świetlicy 
wiejskiej, organizacja spotkań 
mieszkańców

41 505,40

900 90004 1 500,00 0,00 1 500,00 868,02 0,00 868,02

921
92105 1 000,00 0,00 1 000,00 731,88 0,00 731,88

92109 505,40 38 500,00 39 005,40 491,14 38 500,00 38 991,14

25. Rychnów 27 546,07 18 000,00 45 546,07

budowa ogrodzenia placu zabaw, 
utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, wykonanie ogrodzenia 
remizy OSP

45 546,07

754 75412 0,00 14 651,13 14 651,13 0,00 14 600,00 14 600,00

900 90004 2 546,07 28 348,87 30 894,94 2 273,78 28 348,87 30 622,65

26.
Smarchowic
e Małe

17 770,26 18 000,00 35 770,26

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, zakup tablicy ogłoszeniowej 
na teren gminny, wymiana oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne LED, 
organizacja spotkań mieszkańców, 
zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej, modernizacja świetlicy 
wiejskiej, zakup wyposażenia na boisko 
sportowe

35 770,26

900
90004 4 000,00 0,00 4 000,00 3 991,16 0,00 3 991,16

90015 1 400,00 0,00 1 400,00 1 399,74 0,00 1 399,74

921
92105 6 500,00 0,00 6 500,00 6 456,32 0,00 6 456,32

92109 1 500,00 20 370,26 21 870,26 1 479,00 20 370,26 21 849,26

926 92601 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00

27.
Smarchowic
e Śląskie

23 288,16 18 000,00 41 288,16

budowa drogi - opracowanie 
dokumentacji projektowej, remont 
drogi gminnej, utrzymanie porządku na 
terenach gminnych, organizacja 
spotkań mieszkańców 

41 288,16

600 60016 17 288,16 20 000,00 37 288,16 0,00 0,00 0,00

900 90004 2 500,00 0,00 2 500,00 2 496,65 0,00 2 496,65

921 92105 1 500,00 0,00 1 500,00 1 498,64 0,00 1 498,64

28.
Smarchowic
e Wielkie

34 063,29 18 000,00 52 063,29

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, organizacja spotkań 
mieszkańców, wykonanie ogrodzenia 
boiska sportowego

52 063,29

900 90004 2 063,29 0,00 2 063,29 2 059,99 0,00 2 059,99

921 92105 2 000,00 0,00 2 000,00 1 971,94 0,00 1 971,94

926 92601 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 47 900,00 47 900,00

29. Smogorzów 28 501,93 18 000,00 46 501,93

remont dróg gminnych, zakup 
wyposażenia do OSP,  utrzymanie 
porządku na terenach gminnych, zakup 
tablic informacyjnych, budowa podłogi 
plenerowej na teren gminny, wymiana 
oświetlenia drogowego, organizacja 
spotkań mieszkańców, utrzymanie 
świetlicy wiejskiej, zakup garażu 
blaszanego na teren gminny

46 501,93

600 60016 13 163,00 0,00 13 163,00 13 162,69 0,00 13 162,69

754 75412 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00

900
90004 17 440,00 0,00 17 440,00 17 409,99 0,00 17 409,99

90015 10 000,00 0,00 10 000,00 9 999,90 0,00 9 999,90

921
92105 398,93 0,00 398,93 398,65 0,00 398,65

92109 500,00 0,00 500,00 497,31 0,00 497,31

30.
Woskowice 
Małe

26 068,84 18 000,00 44 068,84

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, budowa placu zabaw na 
terenie gminnym, budowa oświetlenia 
drogowego

44 068,84 900

90004 4 068,84 20 000,00 24 068,84 4 068,00 18 767,95 22 835,95

90015 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00

31.
Ziemiełowic
e

18 161,29 18 000,00 36 161,29

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, rozbudowa oświetlenia 
drogowego, utrzymanie świetlicy 
wiejskiej 

36 161,29
900

90004 2 000,00 0,00 2 000,00 1 990,61 0,00 1 990,61

90015 0,00 33 361,29 33 361,29 0,00 33 222,30 33 222,30

921 92109 800,00 0,00 800,00 595,32 0,00 595,32

32. Żaba 18 161,29 18 000,00 36 161,29

utrzymanie porządku na terenach 
gminnych, zakup kosiarki, budowa 
ogrodzenia terenu gminnego, 
organizacja spotkań mieszkańców, 
utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z 
zakupem wyposażenia

36 161,29

900 90004 6 700,00 17 488,29 24 188,29 6 518,91 17 487,36 24 006,27

921

92105 6 973,00 0,00 6 973,00 6 708,63 0,00 6 708,63

92109 5 000,00 0,00 5 000,00 4 968,68 0,00 4 968,68

Suma środków 
przypadająca na 
wszystkie 
sołectwa w 
gminie

696 559,42 576 000,00
1 272 

559,42
x

1 272 
559,42

x x
526 

446,01
746 113,41

1 272 
559,42

492 
250,71

647 285,51 1 139 536,22

600 60016
123 

186,62
20 000,00 143 186,62

105 
006,16

0,00 105 006,16

700 70005 14 023,00 28 500,00 42 523,00 13 973,11 28 500,00 42 473,11
754 75412 19 000,00 14 651,13 33 651,13 18 973,54 14 600,00 33 573,54

900 90004
180 

690,54
289 733,84 470 424,38

175 
907,37

282 198,57 458 105,94

900 90015 15 400,00 130 761,29 146 161,29 11 399,64 127 846,40 139 246,04
921 92105 68 434,45 0,00 68 434,45 66 262,02 0,00 66 262,02

921 92109
103 

711,40
214 467,15 318 178,55 98 728,87 146 240,54 244 969,41

926 92601 2 000,00 48 000,00 50 000,00 2 000,00 47 900,00 49 900,00

Razem:
526 

446,01
746 113,41

1 272 
559,42

492 
250,71

647 285,51 1 139 536,22
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Załącznik nr 3 Ruch naturalny ludności: dane Urząd Stanu Cywilnego w Namysłowie

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Urodzenia 516 451 507 457 358 256

Zgony 396 395 384 369 374 375

Przyrost naturalny +120 +56 +123 +88 -16 -119

Wiek

Mężczyzn Kobiet Ogółem

Stan na 
31.12.2020

Stan na 
31.12.2021

Stan na 
31.12.2020

Stan na 
31.12.2021

Stan na 
31.12.2020

Stan na 
31.12.2021

0-2 259 246 229 199 488 445
3 97 91 97 87 194 178

4-5 179 193 161 188 340 381
6 73 75 87 68 160 143
7 77 81 84 92 161 173

8-12 474 451 434 424 908 875
13-15 239 266 227 242 466 508
16-17 162 188 124 136 286 324

18 67 59 50 56 117 115
19-65 4830 4764 x x 4830 4764
19-60 x x 4569 4492 4569 4492
> 65 1243 1274 x x 1243 1274
> 60 x x 2622 2644 2622 2644

ogółem 7700 7688 8684 8628 16384 16316

Załącznik nr 4 Ludność wg wieku - miasto - lata 2020 – 2021: dane Urząd
Miejski w Namysłowie, Wydział Spraw Obywatelskich
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Wiek

Mężczyzn Kobiet Ogółem

Stan na 
31.12.2020

Stan na 
31.12.2021

Stan na 
31.12.2020

Stan na 
31.12.2021

Stan na 
31.12.2020

Stan na 
31.12.2021

0-2 165 153 154 160 319 313

3 64 52 58 45 122 97

4-5 106 130 94 109 200 239

6 58 45 55 44 113 89

7 50 56 46 56 96 112

8-12 272 259 269 250 541 509

13-15 161 166 151 161 312 327

16-17 92 102 88 99 180 201

18 54 48 42 41 96 89

19-65 3219 3201 x x 3219 3201

19-60 x x 2729 2686 2729 2686

> 65 585 617 x x 585 617

> 60 x x 1142 1163 1142 1163

ogółem 4826 4829 4828 4814 9654 9643

Załącznik nr 5 Ludność wg wieku - wieś - lata 2020 - 2021
Dane: Urząd Miejski w Namysłowie, Wydział Spraw Obywatelskich

Wiek

Mężczyzn Kobiet Ogółem

Stan na 
31.12.2020

Stan na 
31.12.2021

Stan na 
31.12.2020

Stan na 
31.12.2021

Stan na 
31.12.2020

Stan na 
31.12.2021

0-2 424 399 382 358 806 757

3 161 143 155 132 316 275

4-5 283 321 253 297 536 618

6 130 120 142 110 272 230

7 125 135 128 145 253 280

8-12 745 706 701 672 1446 1378

13-15 399 432 376 401 775 833

16-17 254 289 212 235 466 524

18 121 107 92 97 213 204

19-65 8041 7958 x x 8041 7958

19-60 x x 7290 7170 7290 7170

> 65 1828 1891 x x 1828 1891

> 60 x x 3764 3807 3764 3807

ogółem 12511 12501 13495 13424 26006 25925

Załącznik nr 6 Ludność wg wieku – ogółem miasto oraz wieś - lata 2020 – 2021:
dane Urząd Miejski w Namysłowie, Wydział Spraw Obywatelskich
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Kategorie 2020 2021

Bezrobotni zarejestrowani wg płci w gminach 

(Wymiary: Płeć) ogółem

719 689

Bezrobotni zarejestrowani wg płci w gminach 

(Wymiary: Płeć) mężczyźni

270 259

Bezrobotni zarejestrowani wg płci w gminach 

(Wymiary: Płeć) kobiety

449 430

Załącznik nr 7 Rynek pracy – bezrobocie: dane Główny Urząd Statystyczny

Wyszczególnienie Gmina Namysłów Gmina 

Domaszowice

Gmina Wilków Gmina Świerczów Gmina Pokój Ogółem 

razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety

Ogółem 689 430 127 80 141 81 115 67 152 95 1224 753

Z prawem do zasiłku 69 45 6 4 16 9 19 15 24 19 134 92

Osoby w okresie do 

12 miesięcy od dnia 

ukończenia nauki

19 13 11 10 6 3 3 2 5 3 44 31

Do 30 roku życia 179 139 42 35 37 27 30 24 36 27 324 252

Długotrwale 

bezrobotne

396 265 77 48 76 47 70 42 87 51 706 453

Powyżej 50 roku życia 169 53 26 9 39 11 36 10 51 22 321 105

Bez kwalifikacji 

zawodowych

227 161 58 40 56 39 43 26 49 30 433 296

Niepełnosprawni 68 32 12 4 9 4 9 4 8 1 106 45

Załącznik nr 8 Informacja sygnalna o sytuacji rynku pracy w powiecie namysłowskim z podziałem na gminy stan 

na 31.12.2021r.: dane Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie
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Wyszczególnienie

Liczba nauczycieli wg stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów 

(wg stanu na dzień 30.09.2021 r.)

ogółem dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta
bez stopnia 

awansu

O
gó

łe
m

zatrudnienie w pełnym wymiarze 
czasu pracy

335 234 46 46 7 2

zatrudnienie w 
niepełnym 

wymiarze czasu 
pracy

w osobach: 73 48 10 10 3 2

w etatach: 27,5 18,84 3,8 3,59 0,93 0,34

Razem osoby: 408 282 56 56 10 4

Razem etaty: 362,5 252,84 49,8 49,59 7,93 2,34

Załącznik nr 9 Liczba nauczycieli wg stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Namysłów: dane Urząd Miejski w Namysłowie, Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia.

Raport o  stanie  Gminy  Namysłów 2021: Za łącznik i                                                                               80



Załącznik nr 10 Projekty z dofinasowaniem zewnętrznym: dane Urząd Miejski w Namysłowie, Wydział Rozwoju i Współpracy 

Terytorialnej

L.p NAZWA ZADANIA/PROJEKTU NAZWA PROGRAMU
WARTOŚĆ 

PROJEKTU [zł]

WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA 

[zł]

WKŁAD 
WŁASNY [zł]

OKRES 
REALIZACJI

1
Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Namysłowie

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Opolskiego na lata                
2014-2020                                                

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego

940 000,00 799 000,00 141 000,00 2020-2022

2
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Woskowice Małe

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020      
3 308 804,01 1 666 276,00 1 642 527,01 2021-2022

3
Rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej "Orzeł" 
w Namysłowie

Polska Sportowa 
Ministerstwo Sportu i 

Turystyki
3 800 000,00 1 600 500,00 2 199 500,00 2020-2022

4
Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych  I 
(Kolumbarium, nawierzchnia SP3 i nawierzchnia ZSP 
Jastrzębie)

Rządowy Fundusz Inicjatyw 
Lokalnych  I                                              

Ministerstwo Rozwoju,
Pracy i Technologii

1 108 639,95 863 762,00 244 877,95 2021-2022

5
Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w 
Namysłowie

Rządowy Fundusz Inicjatyw 
Lokalnych  II                                              

Ministerstwo Rozwoju,
Pracy i Technologii

4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 2021-2022

6
Maluch + edycja 2021 - dofinansowanie 
funkcjonowania miejsc żłobkowych 

Resortowy program 
rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 
3 „MALUCH+” 2020 (moduł 
2)                                Opolski 

Urząd Wojewódzki

649 543,89 57 600,00 591 943,89 2021

7
Dodatkowe dofinansowanie funkcjonowania miejsc 
żłobkowych

Opolski Urząd Wojewódzki 81 000,00 64 800,00 16 200,00 2021

8 Budowa drogi w Kowalowicach
Rzadowy Fundusz Rozwoju 
Dróg - Urząd Wojewódzki

484 766,91 290 860,15 193 906,76 2021

9 Budowa drogi w Nowych Smarchowicach
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020

2 390 000,00 1 368 793,00 1 021 207,00 2022

10

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - realizacja 11 
projektów na terenie 11 wsi (Baldwinowice -
Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem 
wyposażenia. Barzyna - Modernizacja altany na 
terenie gminnym. Brzezinka - Modernizacja budynku 
przeznaczonego na świetlicę wiejską. Bukowa Śląska 
- Zakup kosiarki/traktorka. Głuszyna - Utrzymanie 
świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia. 
Ligota Książęca - Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz 
z zakupem wyposażenia. Minkowskie - Rozbudowa 
placu zabaw. Nowe Smarchowice - Budowa altany. 
Pawłowice Namysłowskie - Budowa placu zabaw. 
Smogorzów - Zakup tablic informacyjnych. Żaba -
Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego.

Marszałkowska Inicjatywa 
Sołecka

131 818,99 55 000,00 76 818,99 2021

11
Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie Gminy 
Namysłów

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Opolskiego na lata                
2014-2020                                                

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego

823 000,00 618 171,13 zł 204 828,87 zł 2022

12
Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po 
COVID-19 w Namysłowie - etap I

RZĄDOWY FUNDUSZ 
POLSKI ŁAD: PROGRAM 

INWESTYCJI 
STRATEGICZNYCH

8 000 000,00 7 200 000,00 800 000,00 2022-2023

13
Rewitalizacja Historycznego Centrum Namysłowa -
etap I

RZĄDOWY FUNDUSZ 
POLSKI ŁAD: PROGRAM 

INWESTYCJI 
STRATEGICZNYCH

3 603 900,00 3 243 510,00 360 390,00 2022-2023

14 Laboratoria Przyszłości Laboratoria Przyszłości 743 100,00 743 100,00 0,00 2021-2022

15
Wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych 
na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie 
cyfryzacji

Cyfrowa Gmina 577 651,04 577 651,04 0,00 2022

30 642 224,79 23 149 023,32 7 493 200,47
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Gmina Namysłów jest właścicielem gruntów
o łącznym obszarze 79,0323 ha, które oddano

w użytkowanie wieczyste. 
Z wykazanej ogólnej powierzchni w tej grupie 

przypada na:

W ogólnej powierzchni gruntów ujęte są nieruchomości 
zabudowane i niezabudowane oddane 

w użyczenie, w użytkowanie, administrowanie, w 
szczególności:

Aktualnie w trwałym zarządzie 
gminnych jednostek oświatowych 
znajduje się 16,2071 ha gruntów. 

Nieruchomości w zarządzie innych
gminnych jednostek o łącznym

obszarze 0,3453 ha w tym:

1) Osoby fizyczne - 20,2550 ha,
2) Namysłowską Spółdzielnię

Mieszkaniową - 0,7506 ha,
3) Polski Związek Motorowy - 0,9284 ha,
4) Spółdzielczy Zespół Gospodarczy

„Rolnik" - 0,0740 ha,
5) TAURON Dystrybucja - 0,0559 ha,
6) Bank Spółdzielczy i Santander Bank 

Polska - 0,1104 ha,
7) Milez Developer ML Pabiniak spółka 

cywilna - 0,0703 ha,
8) Polski Związek Działkowców - 54,7555 

ha,
9) Namysłowski Ośrodek Kultury -

0,1094 ha,
10) Inne osoby prawne - 1,9228 ha

1) budynki świetlic wiejskich: w Baldwinowicach na 
działce o pow. 0,0124 ha, w Bukowie Śląskiej na działce 
o pow. 0,0188 ha, w Brzozowcu na działce o pow. 
0,1800 ha, 
w Igłowicach na działce o pow. 0,0400 ha, w Jastrzębiu 
na działce o powierzchni 0,1500 ha,  w Kamiennej na 
działce o pow. 0,0117 ha, w Kowalowicach na działce  
o pow. 0,2300 ha, w Krasowicach na działce o pow. 
0,1000 ha, w Ligocie Książęcej na działce
o pow. 0,3500 ha, w Ligotce na działce o pow. 0,8900 
ha, w Łączanach na działce 
o pow. 0,4945 ha, w Mikowicach na działce o pow. 
3,7300 ha, w Minkowsku na działce
o pow. 0,1500 ha, w Nowym Folwarku na działce           
o pow. 0,3400 ha, w Przeczowie 
na działce o pow. 0,1600 ha, w Smarchowicach Małych 
na działce o pow. 0,0100 ha, 
w Woskowicach Małych na działce o pow. 0,0200 ha, 
w Ziemiełowicach na działce 
o pow. 0,1753 ha, w Nowych Smarchowicach na 
działce o pow. 0,1000 ha, 
w Rychnowie na działce o pow. 0,1300 ha, w 
Smarchowicach Śląskich na działce o pow. 0,1200 ha,    
w Żabie na działce o powierzchni 0,2124 ha – dla 
Namysłowskiego Ośrodka Kultury,

2) teren zielony przy ul. Sikorskiego o powierzchni 0,8750 
ha - dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury,

3) obiekty położone w Namysłowie tj. Pływalnia Kryta 
oraz Pływalnia Odkryta (Centrum Turystyki i Rekreacji 
„DELFIN”), Stadion Miejski, Korty Tenisowe, Lodowisko 
„Biały Orlik”, Hala Sportowa, „Orzeł”, Boisko Sportowe 
„Orlik 2012”, SkatePark na działkach
o łącznej powierzchni 7,5960 ha, – oddano                      
w dzierżawę i użyczenie dla Namysłowskiego Ośrodka 
Sportu  i Rekreacji Sp. z o. o. w Namysłowie”,

4) zbiornik wodny „Michalice” o pow. 117,5005 ha – dla 
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” 
Sp. z o.o.,

5) obiekty położone w Namysłowie tj. Ratusz Miejski, plac 
targowy, budynek mieszkalny przy ul. Łączańskiej 11, 
Dworzec PKP wraz z budynkami przy ul. Dworcowej 11 
oraz budynki mieszkalne położone w Jastrzębiu (11 A-
B, 142 A-B) na działkach o łącznej powierzchni 2,0169 
ha, – przekazano w administrowanie dla Zakładu 
Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w 
Namysłowie,

6) działki położone w Namysłowie o powierzchni 12,5400 
ha oddane w użytkowanie Polskiemu Związkowi 
Działkowców,

7) działka położona w Namysłowie o powierzchni 1,3793 
ha oddano w dzierżawę pod budowę żłobka Fundacja 
Ekologiczna – Wychowania i Sztuka „Elementarz”.

1) Ośrodek Pomocy Społecznej 
- 0,0741 ha,

2) Środowiskowy Dom 
Samopomocy - 0,1374 ha,

3) Żłobek - 0,1338 ha.

Załącznik nr 11 Stan gruntów: dane Urząd Miejski w Namysłowie, Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
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Załącznik nr 12 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy przez Spółkę Zakład Administarcji
Nieruchomościami Sp. z o. o. w 2021r.: dane „ZAN” Namysłów

Działania Zakładu Administracji Nieruchomościami Sp. z o. o.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Spółka wykonała niżej 
wymienione roboty remontowe:
• instalacyjne (m.in. wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, 
uszczelnienie instalacji gazowej, remont instalacji c.o., wymiana przyłączy 
wodno-kanalizacyjnych) na kwotę: 187 329,90 zł,
• dekarskie, malarskie i ogólnobudowlane na kwotę: 301 154,93 zł,
• zduńskie (budowa i przebudowa pieców) na kwotę: 5 900,00 zł,
• elektryczne (m.in. wymiana instalacji elektrycznej) na kwotę: 23 748,18 zł,
• modernizacje wewnętrznych instalacji c.o. wmieszkaniach z wymianą 
kotła kondensacyjnego na kwotę: 420 406,71 zł.
Łącznie na kwotę: 938 539,72 zł.
Powyższe prace wykonywane były przez wykonawców wyłonionych             
w wyniku przetargu , zapytań ofertowych lub indywidualnego wyboru.
Ze względu na pandemię utrudnione były przeglądy kominiarskie, 
szczelności instalacji gazowej, dlatego nie wszystkie zostały 
przeprowadzone w roku 2021, są natomiast kontynuowane w roku 2022. 
Na bieżąco natomiast usuwane były wszystkie zgłaszane awarie.
Obecnie Spółka administruje 124 Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Prowadziła dla podmiotów pełną obsługę prawną, remontową, finansową   
i organizacyjną (m.in. zawieranie umów z dostawcami mediów, rozliczenie 
finansowe wspólnot mieszkaniowych, pełnienie dyżurów przez pogotowie 
techniczne itp.). Pozyskano 1 nową wspólnotę, odeszła 1 wspólnota, którą 
po wykupie lokalu mieszkalnego zarządza sam właściciel oraz powstały        
2 nowe wspólnoty.

Ponadto Spółka administruje na zlecenie Strefą Płatnego Parkowania w 
Namysłowie, która na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 maja 
2021 r. zmniejszyła swój obszar o liczbę  6 parkometrów. Spółka podpisała 
na kolejny rok z Gminą Namysłów umowy o administrowanie: Pl. 
Targowym, budynkiem Ratusza Miejskiego, budynkiem mieszkalnym przy 
ul. Łączańskej 11A, 2 budynkami w Jastrzębiu, budynkiem Dworca PKP            
z lokalami mieszkalnymi.
Spółka „ZAN” w swoich zasobach posiada lokale mieszkalne w 142 
budynkach łącznie. Z tego :
• 25 budynków stanowi własność Spółki w 100 %,
• 117 budynków w różnym udziale - mieszkania w budynkach Wspólnot 
Mieszkaniowych w tym:
–107 budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę,
–10 budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez inne 
podmioty
Łącznie 530 lokali mieszkalne, z czego 62 najem socjalny lokalu.
Ze wszystkich budynków 2 są nowo wybudowane, jeden oddany do użytku 
w 2018 roku  z 35 lokalami mieszkalnymi, drugi z 14 lokalami mieszkalnymi 
oddany do użytku w 2008 roku. Poza tym dwa budynki są po generalnym 
remoncie, jeden oddany w 2005 roku, a drugi w 2018 r. Resztę zasobów 
stanowią stare budynki wybudowane przed rokiem 1970, w latach 
przedwojennych, a nawet w 1805 r.

W 2021 roku Spółka prowadziła obsługę organizacyjno - prawną Komisji 
Mieszkaniowej.
Do zadań Komisji Mieszkaniowej należało: dokonywanie wizji lokali 
mieszkalnych, sporządzanie opinii nt. warunków mieszkaniowych, 
opiniowanie projektów listy wynajmu oraz listy wynajmu mieszkań, 
odwołań, uwag i zastrzeżeń do projektu listy.
W 2021 roku wpłynęło 51 wniosków o wynajem lokalu z zasobów naszej 
gminy. Propozycje Komisji dot. oceny wniosków wynajmu przedkładane 
były do rozpatrzenia Zastępcy Burmistrza Namysłowa Panu Krzysztofowi 
Mucha.
Na liście przydziałów na początku 2021 r. znajdowało się 40 rodzin                
w poszczególnych grupach tj.:
Rodziny  5  – osobowe   – 2   rodziny
Rodziny  4  – osobowe  – 7   rodzin
Rodziny  3  – osobowe  – 5   rodzin
Rodziny  2  – osobowe  – 8   rodzin
Rodziny  1  – osobowe  – 18  rodzin 
W 2021 roku na listę przydziałów zakwalifikowało się 24 rodziny w 
następujących grupach (wliczono: III i IV kwartał 2020 r. oraz I,II i III kwartał 
2021 r.):
Rodziny  6  – osobowe  – 1 rodzina
Rodziny  4  – osobowe  – 4 rodziny
Rodziny  3  – osobowe  – 3 rodziny
Rodziny  2  – osobowe  – 3 rodziny
Rodziny  1  – osobowe  – 13 rodzin
Kwalifikacja rodzin w poszczególnych kwartałach 2021 roku przedstawiała 
się następująco:
III kwartał 2020 r. - zakwalifikowano 7 rodzin
IV kwartał 2020 r. - zakwalifikowano 9 rodzin

I kwartał 2021 r. - zakwalifikowano 1 rodzinę
II kwartał  2021 r. - zakwalifikowano 5 rodzin
III kwartał  2021 r. - zakwalifikowano 2 rodziny
IV kwartał  2021 r. - wnioski w trakcie rozpatrzenia
W 2021 roku Spółka przydzieliła 21 mieszkań osobom na podstawie listy 
uprawnionych do przydziału lokalu w poszczególnych grupach tj.:
Rodziny  4 – osobowe  – 2  rodziny
Rodziny  3 – osobowe  – 2  rodziny
Rodziny  2 – osobowe  – 8  rodzin
Rodziny  1 – osobowe  – 9  rodzin
Spółka zamieniła 10 mieszkań na wolny lokal mieszkalny w poszczególnych 
grupach tj.:
Rodziny  5 – osobowe  – 1 rodzina
Rodziny  3 – osobowe  – 4 rodziny
Rodziny  2 – osobowe  – 2 rodziny
Rodziny  1 – osobowe  – 3 rodziny

Spółka podpisała umowę z 9 rodzinami na kontynuację umowy po 
śmierci głównego najemcy lub po opuszczeniu lokalu przez głównego 
najemcę w poszczególnych grupach tj.:

Rodziny  2 – osobowe  – 2 rodziny
Rodziny  1 – osobowe  – 7 rodzin

Jedna rodzina w II kwartale 2021 r. złożyła ponownie wniosek,        
w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Po rozpatrzeniu wniosku przez 
Komisję Mieszkaniową rodzina ta została skreślona z listy, ponieważ nie 
spełniała kryteriów załącznika do Uchwały Nr 46/VII/15 Rady Miejskiej w 
Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów . 
Nadmienić należy, że w dniu  30 grudnia 2021 r. została podjęta nowa 
uchwała Nr 498/VIII/21 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów, w związku                                    
z koniecznością dostosowania zasad wynajmowania lokali                                
z mieszkaniowego zasobu gminy do obowiązujących przepisów .            
Na liście wynajmu na koniec 2021 roku pozostało 42  rodziny.
Niezależnie od listy wynajmu na najem socjalny lokalu oczekuje 18 rodzin 
umieszczonych w rejestrze uprawnionych na podstawie prawomocnego 
wyroku sądowego przyznającego prawo do najmu socjalnego lokalu oraz    
4 rodziny oczekujące na pomieszczenie tymczasowe.
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Działania Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie

W 2021  roku w zakresie przesyłu energii cieplnej  ZEC Namysłów            
Sp. z o.o. przeprowadził  rozbudowę – modernizację kilku odcinków sieci 
cieplnej:
1.Sieci cieplnej  W.P.  DN 50  od komory ciepłowniczej do węzła cieplnego 
nr 7 w Hali “Orzeł” przy ul. Kolejowej w Namysłowie.
2.Sieci cieplnej  W.P.  DN 50 od komory ciepłowniczej, ul. Reymonta 17 do 
węzła cieplnego nr 8 w Przedszkolu nr 4 przy ul. Reymonta 5B 
w Namysłowie.
3.Sieci cieplnej N/P DN 50/40 przy ul. Pułaskiego i ul. Parkowej 13-15          
w Namysłowie. 
Zadania te polegały na wymianie starych odcinków sieci tradycyjnych,  
kanałowych na sieci  w technologii rur preizolowanych, wraz z miejscową 
zmianą trasy przebiegu tych ciepłociągów. W efekcie uzyskano 
zwiększenie sprawności przesyłu nośnika energii oraz zmniejszenie  emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery.
Ważnym zadaniem z punktu widzenia technicznego było wykonanie 
również III etapu systemu wizualizacji źródeł i węzłów cieplnych. Poprzez 
zrealizowanie  komputerowej komunikacji pomiędzy stacją operatorską     
a poszczególnymi sterownikami  węzłów,  umożliwiono podgląd  
parametrów pracy kotłowni K-2 przy ul. Łączańskiej, K-4 przy ul. 1 Maja 
oraz K-6 przy ul. Pułaskiego w powiązaniu z ciepłownią rejonową K-1 przy 
ul. Reymonta w Namysłowie. Umożliwiono także  zdalną zmianę  nastaw 
poszczególnych parametrów węzłów zlokalizowanych na tych 
kotłowniach.  
Kolejnym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanymi w 2021 r. była 
modernizacja węzła cieplnego nr 10  zlokalizowanych przy ul. Sejmowej 2B 
w Namysłowie polegająca na wymianie całego układu regulacji 
automatycznej węzła wraz z wymianą pompy na wysokosprawną pompę 
regulowaną elektronicznie oraz modernizacją układów hydraulicznych 
węzła oraz jego osprzętu pomocniczego.
Na kotłowni K-1 przy ul. Reymonta zmodernizowano stację uzdatniania 
wody a także zmodernizowano instalację odżużlania. 
Zgodnie z przepisami metrologicznymi przeprowadzono również w 2021 
roku niezbędną  wymianę niektórych  liczników ciepła, z funkcją zdalnego 
radiowego odczytu wartości energii cieplnej, jak również zainstalowano 
nowe układy pomiarowe na obiektach przyłączanych.
W pomieszczeniach biurowych spółki przy ul. Łączańskiej 12 wykonano      
w całości rozpoczętą w 2020 r.  instalację klimatyzacyjną. 

Dla potrzeb nawęglania oraz do realizacji zadań inwestycyjno –
remontowych spółka dokonała zakupu koparko – ładowarki typu JCB. 
Także w związku z wyeksploatowaniem  starego taboru transportowego, 
zakupiono dla ekip remontowych samochód dostawczy „OPEL COMBO 
LIFE”. Zrealizowano również zakup agregatu prądotwórczego o mocy 20 
kW na przyczepie jednoosiowej.
Łączna wartość netto  zadań inwestycyjnych wyniosła 937 283,43 zł.

Do najważniejszych prac remontowych zrealizowanych w 2021 roku  
należy zaliczyć:
1)Remont dachów wraz z elementami elewacji   budynku kotłowni K-6 
przy ul. Pułaskiego oraz budynku węzła W-18 przy Pl. Wolności 6 w 
Namysłowie,
2)Wykonanie ekspertyz kominów stalowych oraz remont tych kominów   
na kotłowniach K-1 przy ul. Reymonta, K-2 przy ul. Łączańskiej oraz K-6 
przy ul. Pułaskiego,
3)Remont sklepień zapłonowych kotłów  na kotłowniach K-2                     
przy ul. Łączańskiej, K-1 przy ul. Reymonta oraz K-6 przy ul. Pułaskiego, 
4)Remont pokładów rusztowych kotłów oraz układów sztucznego ciągu  
na kotłowniach ZEC, 
5)Remont układów pompowych na kotłowniach  i  węzłach  c.o.  
eksploatowanych  przez  ZEC,
6)Remonty instalacji technologicznych na kotłowniach ZEC Namysłów, 
7)Przeglądy - remonty sieci ciepłowniczych oraz węzłów c.o., 
8)Remonty środków transportu, 
9)Przeglądy napędów elektrycznych urządzeń technologicznych                 
na kotłowniach i węzłach c.o., 
10)Remonty-przeglądy instalacji elektrycznych na obiektach 
eksploatowanych przez ZEC Namysłów  wraz z przeprowadzeniem 
wymaganych okresowych pomiarów.
W zdecydowanej większości roboty remontowe wykonane zostały przez 
pracowników naszej Spółki. Łączna wartość netto robót remontowych 
zrealizowanych w 2021 r. wyniosła 790 808,45 zł , w tym realizowanych 
przez pracowników spółki: 560 057,94 zł.
Oprócz powyższych zadań inwestycyjnych i remontowych ZEC Namysłów 
wykonał szereg usług w ramach robót zleconych, w przeważającej 
większości  obejmujących  roboty instalacyjne. 
Do największych zadań zleconych, jakie w 2021 r. zrealizowała spółka  
należy zaliczyć:
1)Zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania w placówkach  
oświatowych gminy Namysłów: w Jastrzębiu, Ligocie Książęcej, 
Smogorzowie,
2)Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Świetlicy                          
w Krasowicach,
3)Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach 
warsztatowo – garażowych firmy „EKOWOD”,
4)Modernizacja węzła c.o. w firmie „EKOWOD”,
5)Remont instalacji centralnego ogrzewania na Plebanii przy ul. Kościelnej                                      
w Namysłowie,
6)Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Namysłowie,
7)Montaż i demontaż oświetlenia iluminacyjnego miasta Namysłów.
W 2021 roku wykonano również inne roboty zlecone o mniejszym 
zakresie. Łączna wartość netto robót zewnętrznych zrealizowanych            
w 2021 r. przez  spółkę osiągnęła  poziom  288 632,93 zł.     . 

Załącznik nr 13 Działania Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie w 2021r.: dane Zakład 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie
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Gmina Namysłów f i lm promocy jny

Zeskanuj

FILM PROMOCYJNY – PRZESTZREŃ TRADYJI I  MOŻLIWOŚCI
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PODZIĘKOWANIA

Serd ecznie  d z iękuję  wszystk im osob om,  które  w  2021 roku  p ra cowały  n a  r zecz  Gmin y  Na my słów.  

Dz iękuję Państwu Radnym Rady Mie jsk ie j  w  Namysłowie,  zespołowi  Urzędników Urzędu 

Mie jsk iego w Namysłowie,  Pracownikom Jednostek  i  Spółek  gminnych,  wszystk im naszym 

przyjac iołom w reg ion ie i  kra ju ,  którzy  wsp ieral i  namysłowskie in ic ja tywy i  p rojekty.

Szczególne podz iękowania k ieru ję do Mieszkańców Gminy  Namysłów. W tym kole jnym, t rudnym 

roku  to  Państwa wys i łek ,  aktywność  i  p rzeds iębiorczość  zadecydowały  o  stab i lnej  i  dobre j  

kondyc j i  naszej  gminy .

Pozytywne zmiany zachodzące w Gmin ie  Namysłów to e fekt wspólnego zaangażowania -

Mieszkańców, Radnych,  Przeds iębiorców, Urzędników – wszystk ich,  którym dobro gminy  leży      

na  sercu .  I  tak  jak  każdy z  nas  dokłada swoją „ceg iełkę”  do rea l izac j i  p lanu  modernizac j i                   

i  rozwoju  n a szej  loka ln e j  wsp óln oty  –tak  każdy z  nas  może  czuć  s ię  dumny z  w idocznych skutków 

te j  p racy.  Jak  wie lokrotnie podkreśla łem zmien iamy Gminę  Namysłów na  lepsze każdego dn ia ,  

pomimo zewnętrznych kryzysów i  t rudnośc i .  

Pod su mowujemy rok  2021 zn a jąc  ju ż  to ,  co  p rzyniós ł  rok  kole jn y.  Ch cę  wy razić  swoją  wd z ięczność  

wszystk im Państwu za  to,  że  pokaza l iśmy jak imi  pozytywnymi  cechami  emanuje nasza gmina  –

sol idarnośc ią,  empatią ,  współczuc iem, wie lk im zaangażowaniem k iedy  dz ie je  s ię  z ło .  Te  f i la ry  

p ra wdziwej  wsp óln oty  są  n a szymi  n a jwiększymi  wa rtośc iami  i  to  on e  b ęd ą n a s  b u d owały  równ ież  

w przyszłośc i .

Raz  jeszcze wszystk im dz iękuję!

Z wyrazami  szacunku  

Bartłomiej Stawiarski
Burmistrz Namysłowa
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