ZARZĄDZENIE NR 371/VIII/20
BURMISTRZA NAMYSŁOWA
z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Namysłów za 2019 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2020.713) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Namysłowie Raport o stanie Gminy Namysłów za
rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Raport o stanie Gminy Namysłów
za rok 2019
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I Charakterystyka Gminy Namysłów
1.1. Położenie i cechy charakterystyczne
Gmina Namysłów położona jest w województwie opolskim, w granicach historycznego
Dolnego Śląska. Leży na wschód od Wrocławia i na północ od Opola, granicząc z gminami:
Bierutów, Domaszowice, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Lubsza, Perzów, Rychtal,
Świerczów, Wilków. Siedzibą Gminy Namysłów jest Namysłów. W jej skład wchodzą
32 sołectwa: Baldwinowice, Barzyna, Brzezinka, Brzozowiec, Bukowa Śląska, Głuszyna,
Igłowice, Jastrzębie, Józefków, Kamienna, Kowalowice, Krasowice, Ligota Książęca,
Ligotka, Łączany, Michalice, Mikowice, Minkowskie, Niwki, Nowe Smarchowice, Nowy
Folwark, Objazda, Pawłowice Namysłowskie, Przeczów, Rychnów, Smarchowice Małe,
Smarchowice Śląskie, Smarchowice Wielkie, Smogorzów, Woskowice Małe, Ziemiełowice,
Żaba.
Gmina Namysłów jest terenem atrakcyjnym turystycznie. Region bogaty jest w zabytki
architektury, pamiątki historyczne i liczne atrakcje. W Namysłowie najistotniejszymi
miejscami są: Ratusz powstały w drugiej połowie XVI wieku, Brama Krakowska, z której
najwyższej wieży można obserwować panoramę miasta, kościoły pw. Św. Franciszka z Asyżu
i św. Piotra z Alkantary oraz pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, zamek książęcy i Browar
Namysłów jeden z najstarszych w Polsce, kamieniczki w Rynku, sam Rynek oraz pomniki
m.in. pomnik Piłsudskiego, Nike i pomnik Jana Skali.
W mieście mocno rozwinął się przemysł spożywczy i piwowarski. W pobliżu znajdują
się znaczne rezerwy wody, energii, gazu oraz nowoczesna oczyszczalnia ścieków.
Poza Namysłowem, w Gminie Namysłów warto przede wszystkim odwiedzić kościoły
w Michalicach, Krasowicach, Baldwinowicach i Woskowicach Małych – wchodzące w skład
tzw. Szlaku Drewnianych Kościołów.
Położenie Namysłowa umożliwia dogodny dojazd przez A-8 Wrocław - Warszawa oraz
A-4 Wrocław Opole – Katowice. Również łatwy dojazd do granicy z Niemcami i Czechami.
Jest także możliwość dojazdu do Namysłowa pociągiem, dogodne połączenie na trasie
Wrocław – Kluczbork. PKS również posiada dobrze rozwiniętą komunikację, z okolicznymi
miejscowościami jak i dużymi miastami: Opole, Wrocław, Częstochowa i Kluczbork.
Na terenie gminy działają liczne kluby sportowe i organizacje pozarządowe.
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1.2. Organy Gminy
• Burmistrz Namysłowa – organ wykonawczy.
• Rada Miejska Namysłowa, organ stanowiący i kontrolny, w której zasiada 21 radnych
1.3. Namysłowska Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Miejska
• Namysłowska Rada Seniorów stanowiąca organ doradczy, inicjatywny i konsultacyjny
organów Gminy w sprawach dotyczących osób starszych. W maju 2019 roku, odbył
się nabór na kolejną kadencję NSR, wskutek czego wzrosła liczba radnych z 12 do 16.
• Młodzieżowa Rada Miejska stanowiąca reprezentację szkół z terenu gminy
Namysłów. We wrześniu 2019 roku, odbyły się wybory do MRM, a w wyniku zmiany
statutu Rady, podyktowanej reformą szkolnictwa, zmieniła się liczba radnych z 10 na
19.
II Organizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie
Kierownictwo Urzędu Gminy stanowią Burmistrz Namysłowa wraz z I i II Zastępcą,
Sekretarz i Skarbnik Gminy.
W Urzędzie Miejskim w Namysłowie funkcjonują nw. wydziały:
• Wydział Organizacyjny
• Wydział Finansowy
• Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
• Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
• Wydział Spraw Obywatelskich
• Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia
• Wydział Zamówień Publicznych
• Wydział Promocji i Rozwoju
Ponadto w strukturach urzędu funkcjonują:
• Urząd Stanu Cywilnego
• Straż Miejska

III Jednostki Organizacyjne Gminy
W Gminie Namysłów działają następujące Jednostki Organizacyjne:
• Namysłowski Ośrodek Kultury
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie
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• Żłobek w Namysłowie
• Przedszkole nr 1 w Namysłowie
• Przedszkole nr 3 w Namysłowie
• Przedszkole nr 4 w Namysłowie
• Przedszkole nr 5 w Namysłowie
• Przedszkole Integracyjne w Namysłowie
•

Przedszkole w Bukowie Śląskiej

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
• Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Curie-Skłodowskiej
w Namysłowie
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
• Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta
w Namysłowie
• Szkoła Podstawowa nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie
• Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich
IV Spółki Gminne
Na terenie Gminy Namysłów działają następujące Spółki Gminne:
• 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
• Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
• Namysłowskie

Centrum

Zdrowia

Spółka

Akcyjna

mniejszościowym udziałowcem – posiada 47% udziałów)
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V Demografia i sytuacja społeczna
5.1. Ludność Gminy Namysłów
Na dzień 31 grudnia 2019 roku na terenie Gminy Namysłów zamieszkiwało 26 338
osób. Liczba ludności, w porównaniu do roku 2018, wzrosła o 318 osoby co stanowi 1,21%
ogółu mieszkańców.
Namysłów mieszkańcy miasta
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W mieście Namysłów zamieszkuje 62,96% ogółu mieszkańców gminy, 37,04% to
mieszkańcy terenów wiejskich, z czego 51,84% stanowią kobiety.
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Rok
Urodzenia
Zgony
Przyrost naturalny

2016
516
396
+120

2017
451
395
+56

2018
507
384
+123

2019
457
369
+88

W roku 2019, w odróżnieniu od tendencji krajowych, zanotowano dodatni przyrost
naturalny (+88), na 457 urodzeń wystąpiło 369 zgonów. Tendencja taka utrzymuje się od
kilku kolejnych lat.
W stosunku do roku 2018 nastąpił spadek liczby urodzeń o 9,86 % (50 dzieci) i spadek liczby
zgonów o 3,91 % (15 osób).
W roku 2019 mieszkańcy gminy Namysłów zawarli 167 małżeństw, jest to o 21,01 %
(138) więcej niż roku 2018 i 9,15 % (153) więcej niż w roku 2017.
5.2. Bezrobocie
Stopa bezrobocia w powiecie namysłowskim, na koniec grudnia 2019 r. wynosiła
8,0%1 (1067 zarejestrowanych bezrobotnych), co stanowi wzrost o 0,2% w stosunku do roku
2018, wynoszącego 7,8%2 (1026 zarejestrowanych bezrobotnych).
W gminie Namysłów, na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba bezrobotnych wynosiła 627
osoby, co w stosunku do 31 grudnia 2018 r (563 osoby), wynosi wzrost o 11,37%. W
strukturze bezrobotnych przeważają kobiety stanowiące 62,52% bezrobotnych (392 osoby).
47,05% (295 osób) bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne; 32,54% (204
osoby) to osoby bez żadnych kwalifikacji zawodowych; 26,16% (164 osoby) powyżej 50 roku
życia, a 10,21% (64 osoby) to osoby niepełnosprawne.
5.3. Pomoc społeczna
Beneficjentami pomocy społecznej w 2019 r. były łącznie 783 osoby z 366 rodzin,
z czego 221 z miasta i 145 rodzin z terenów wiejskich. W stosunku do roku 2018 liczba
beneficjentów pomocy społecznej zmniejszyła się o 128 osób.
Z zasiłków stałych skorzystało 91 osób, z zasiłków okresowych 16 osób, z posiłków
237 osób (w tym 177 dzieci), usługi opiekuńcze uzyskało 55 osób, z specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 7 osób (głównie
niepełnosprawne dzieci), 1 osoba otrzymała pomoc w formie biletu kredytowanego, 231 osób
1

Na dzień sporządzenia Raportu dane szacunkowe, nie zawierające korekty Głównego Urzędu Statystycznego.

Dane pochodzą ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie i zostały zmienione w
stosunku do wcześniejszej publikacji (źródło danych: MRPiPS). W raporcie za rok 2018 podano stopę
bezrobocia na koniec grudnia – 7,4%
2
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otrzymało zasiłek celowy i w naturze (w tym 47 osób otrzymało specjalny zasiłek celowy), 87
osobom została opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne.
W 2019 r. w domach pomocy społecznej (DPS) przebywało 37 osób skierowanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. 33 osobom Gmina Namysłów dopłacała
do pobytu, w tym: DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywało 11
mieszkańców Gminy Namysłów, w DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 3 osoby,
w DPS dla osób niepełnosprawnych fizycznie 1 osoba, dla osób w podeszłym wieku 19 osób
i dla osób somatycznie chorych 3 osoby .
W 2019 r. w schroniskach dla bezdomnych przebywało łącznie w ciągu roku 7 osób.
Dodatek mieszkaniowy otrzymały 242 rodziny, dodatki energetyczne 37 rodzin.
Dział Świadczeń Społecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacił 14.277
świadczeń w postaci zasiłku rodzinnego z dodatkami (650 rodzinom), 7.698 zasiłków
pielęgnacyjnych (650 osobom), 806 świadczeń pielęgnacyjnych (67 osobom), 63 świadczenia
w postaci zasiłku dla opiekuna (5 osobom), 184 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia
się dziecka, 830 świadczeń rodzicielskich (70 rodzinom), 2 jednorazowe świadczenia z tytułu
urodzenia się dziecka z ciężkim nieodwracalnym upośledzeniem, 40.423 świadczeń
wychowawczych 500+ (na 4.270 dzieci), 14.277 świadczeń „Dobry start” 300+, 2.252
świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dla 179 osób).
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działający
w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, odbył 289 posiedzeń grup
roboczych w związku z realizacją procedury „Niebieskiej Karty”. Ilość osób dorosłych
objętych działaniami w ramach procedury NK wynosiła 163, natomiast ilość dzieci 89.
VI Finanse Gminy Namysłów
Budżet Gminy Namysłów na 2019 r. został przyjęty Uchwałą Nr 32/VIII/19 Rady
Miejskiej w Namysłowie dnia 21 stycznia 2019 r. Na przestrzeni 2019 roku uchwalony
budżet gminy podlegał zmianom, w konsekwencji których na 31 grudnia 2019 r. przedstawiał
się następująco:
Wyszczególnienie
DOCHODY
PRZYCHODY
RAZEM:
WYDATKI
ROZCHODY
RAZEM:

Plan początkowy
104 024 177,32
8 303 203,19
112 327 380,51
109 862 142,51
2 465 238,00
112 327 380,51

10

Plan po zmianach
118 951 866,86
14 283 794,08
133 235 660,94
129 746 232,94
3 489 428,00
133 235 660,94

Wykonanie

dochodów,

przychodów,

wydatków

i

rozchodów

za

2019

rok

wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:
6.1.

Dochody

Zaplanowane dochody w kwocie 118 951 866,86 zł. zostały wykonane na kwotę
120 766 671,02 zł, co stanowi 101,53% planowanego budżetu, w tym:
•

Rolnictwo i łowiectwo- założony plan dochodów w kwocie 1 268 162,40 zł wykonano na
kwotę 1 268 162,40 zł, tj. 100,00%. Dochody stanowi dotacja na zadania zlecone
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego dot. produkcji rolnej;

• Leśnictwo – planowane dochody w wysokości 15 000,00 zł zrealizowano na kwotę
18 886,36 zł, tj. 125,91%, z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich;
• Transport i łączność - planowane dochody w wysokości 2 236 294,00 zł zostały
zrealizowane na kwotę 2 239 156,64 zł, tj. 100,13%. Zrealizowane dochody dotyczą
w szczególności:
1) dofinansowania w ramach ,,Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019” realizacji zadania pn. ,,Budowa dróg gminnych – ulicy
Lipowej, Podleśnej i Brzozowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową
i oświetleniem” na kwotę1 904 655,00 zł,
2) dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych realizacji zadania
pn. ,,Budowa drogi gminnej w Barzynie” na kwotę 324 960,00 zł;
• Gospodarka mieszkaniowa - planowane dochody w wysokości 1 829 697,00 zł
zrealizowano na kwotę 1 811 557,83zł, tj. 99,01%. Dochody dotyczą w szczególności:
1) użytkowania wieczystego nieruchomości gminy - 110 452,92 zł,
2) czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1 212 484,08 zł,
3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 93 300,06 zł,
4) sprzedaży mienia komunalnego - 324 200,00 zł;
• Działalność usługowa- planowane dochody w wysokości 137 000,00zł zrealizowano na
kwotę 146 784,89zł, tj. 107,14%, m.in. w zakresie wykupu miejsc na cmentarzach
komunalnych w kwocie 129 321,31 zł oraz dzierżawy cmentarzy komunalnych i urządzeń
cmentarnych w kwocie 17 410,80 zł;
• Administracja publiczna - planowane dochody w wysokości 428 884,83 zł zrealizowano
na kwotę 449 611,28 zł, tj. 104,83%.

Dochody w powyższym dziale stanowi w

szczególności:
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1) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 314 815,54 zł,
2) wynajem lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 58 677,09 zł,
3) dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku,
Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” na kwotę 54 918,95 zł;
•

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa - planowane dochody bieżące w wysokości 266 398,00 zł zostały
zrealizowane na kwotę 266 042,44 zł, tj. 99,87%, w zakresie dotacji na zadania zlecone;

•

Obrona narodowa - zaplanowane dochody bieżące w kwocie 700,00 zł zostały
zrealizowane na kwotę 700,00 zł, tj. 100,00%, i dotyczą dotacji na zadania zlecone;

•

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane dochody w
wysokości 10 481,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 12 284,28 zł, tj. 117,21%, i
dotyczą w szczególności dotacji na zadania zlecone w kwocie 10 481,00 zł oraz
mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską na kwotę 1 516,90 zł;

•

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremplanowane

dochody

w

wysokości

47 623 132,00

zł

zrealizowano

na

kwotę

47 521 573,74 zł, tj. 99,79%. Dochody w powyższym dziale dotyczą w szczególności:
1) podatków od osób prawnych - 13 701 879,43 zł,
2) podatków od osób fizycznych7 814 165,17 zł,
3) opłaty skarbowej - 270 883,21 zł,
4) opłat administracyjnych i lokalnych - 526 567,95 zł,
5) udziałów w podatkach budżetu państwa - 25 119 265,26 zł,
6) zwrotu podatku od towarów i usług - 51 897,55 zł;
• Obsługa długu publicznego - wykonanie dochodów na kwotę 16,66 zł dotyczy zwrotu
nadpłaconych w roku poprzednim odsetek od kredytu długoterminowego;
• Różne rozliczenia - plan w wysokości 22 965 611,34 zł zrealizowano na kwotę
22 985 950,90 zł, tj. 100,09%. Dochody powyższe stanowi w szczególności:
1) subwencja oświatowa - 19 827 349,00 zł,
2) subwencja wyrównawcza - 2 691 364,00 zł,
3) subwencja równoważąca - 279 331,00 zł,
4) dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach
funduszu sołeckiego w 2018 r.- 147 567,34 zł;
12

• Oświata i wychowanie - planowane dochody w wysokości 3 502 037,76 zł. Zostały
zrealizowane na kwotę 3 500 731,69 zł, tj. 99,96%. Dochody powyższe uzyskano
w szczególności z tytułu:
1) dotacji na sfinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 27 999,84 zł,
2) dotacji na rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych ,,Aktywna tablica” 41 920,00 zł,
3) dotacji na realizację programu pn. ,,Posiłek w szkole i w domu” - 79 960,51 zł,
4) dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - 1 057 862,00 zł,
5) dotacji na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
lub materiały ćwiczeniowe - 191 350,91 zł,
6) zwrotu kosztów przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli
publicznych i niepublicznego przedszkola w Gminie Namysłów - 321 035,94 zł,
7) dofinansowania następujących projektów realizowanych w placówkach oświatowych
gminy Namysłów:
a) „Klucz do kompetencji w szkołach podstawowych Powiatu Namysłowskiego” 402 003,19 zł,
b) ,,Moja szkoła, mój sukces” - 112 967,09 zł,
c) ,,Edukacja bez barier” - 67 877,89 zł,
d) ,,Edukacja - przyszłością” - 123 788,10 zł,
e) „Radosne Przedszkolaki Gminy Namysłów” - 155 533,93 zł,
f) „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” 242 543,07 zł,
g) „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie” - 440 234,18 zł;
• Ochrona zdrowia- planowane dochody w wysokości 593 036,92 zł zrealizowano na
kwotę 602 024,83 zł, tj. 101,52%, i dotyczą w szczególności:
1) odszkodowania za uszkodzony sprzęt medyczny przekazany w bezpłatne używanie do
Namysłowskiego Centrum Zdrowia - 36 227,92 zł,
2) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 564 121,91 zł.
• Pomoc społeczna – założony plan w kwocie 2 204 344,24 zł zrealizowano kwotę
2 209 320,09 zł, tj. 100,23%.Wykonanie dochodów stanowią m.in.:
1) dotacje na zadania zlecone – 893 091,63 zł,
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2) dotacje na zadania własne – 1 074 156,69 zł,
3) dotacja na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej - II edycja” - 131 235,16 zł,
4) pobyt w schroniskach osób bezdomnych - 18 161,60 zł,
5) usługi opiekuńcze - 45 250,59 zł;
• Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowane dochody w wysokości 157 054,00 zł
zostały wykonane na kwotę 168 471,95 zł, tj. 107,27%. Dochody powyższe uzyskano
z tytułu m.in.:
1) pobyt dzieci na koloniach letnich - 109 550,00 zł,
2) dotacji z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne oraz realizację programu
,,Wyprawka szkolna” – 58 917,68 zł;
• Rodzina – uchwalony plan w kwocie 29 618 542,13 zł zrealizowano kwotę 29 533 627,36
zł, tj. 99,71%. Wykonanie dochodów dotyczy w szczególności:
1) dotacji na zadania zlecone – 28 919 014,38 zł,
2) dotacji na zadania własne – 15 760,00 zł,
3) dotacji w zakresie realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH PLUS” – 162 000,00 zł,
4) udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej –
94 826,35 zł,
5) usług świadczonych przez Żłobek w Namysłowie - 276 153,76 zł;
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - założone dochody w wysokości
5 551 386,24 zł zostały zrealizowane na kwotę 7 573 268,26 zł, tj. 136,42%. Dochody
powyższe uzyskano w szczególności z tytułu:
1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3 289 861,75 zł,
2) wpływów za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony
środowiska - 94 845,39 zł,
3) czynszów i rezerwacji miejsc na placu targowym - 170 735,33 zł,
4) dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn.
,,Realizacja

strategii

niskoemisyjnych

na

obszarze

Gminy

Namysłów”

-

3 807 450,49zł,
5) dofinansowania z WFOŚiGW i NFOŚiGW zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Namysłów” - 31 850,52 zł;
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• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane dochody bieżące w wysokości
30 000,00 zł zostały wykonane na kwotę 30 060,00 zł, tj. 100,20% i dotyczy m.in. dotacji
z Powiatu Namysłowskiego na powierzenie gminie zadań przewidzianych dla Powiatowej
Biblioteki Publicznej w kwocie 30 000,00 zł;
• Kultura fizyczna- planowane dochody w wysokości 514 105,00 zł zostały wykonane na
kwotę 428 439,42 zł, tj. 83,34%. Dochody powyższe uzyskano w szczególności z tytułu:
1) dzierżawy obiektów sportowych i rekreacyjnych - 331 724,65 zł,
2) dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. ,,Budowa Otwartych
Stref Aktywności na terenie Gminy Namysłów” - 78 105,00 zł.

6.2.

Przychody

Planowane przychody w wysokości 14 283 794,08 zł zostały zrealizowane w kwocie
16 595 287,89 zł, tj.116,18% i stanowią:
• przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie
7 131 287,89zł,
• kredyty zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 9464 000,00 zł.

6.3.

Wydatki

Zaplanowane wydatki w kwocie 129 746 232,94 zł zostały wykonane na kwotę
122 251 456,18 zł, co stanowi 94,22% planowanego budżetu. W strukturze wydatków
budżetu gminy w roku 2019 wyodrębnia się wydatki bieżące i wydatki majątkowe, których
realizacja przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

WYDATKI BIEŻĄCE

112 631 464,82

106 280 028,07

94,36%

WYDATKI MAJĄTKOWE

17 114 768,12

15 971 428,11

93,32%

W ramach wydatków bieżących w kwocie 106 280 028,07 zł wyodrębnia się:
•

wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 47 772 947,85 zł,

•

wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 21 940 192,56 zł,

•

dotacje na zadania bieżące na kwotę 4 700 506,34 zł,

•

świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 30 812 849,83 zł,

•

wydatki na obsługę długu na kwotę 1 053 531,49 zł.
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Wykonanie wydatków majątkowych na kwotę 15 971 428,11 zł przedstawia tabela poniżej:
Lp. Dział

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wykonanie

1.

600

Budowa drogi gminnej w Barzynie

579 972,22

2.

600

Budowa drogi w Kowalowicach - ul. Parkowa

15 375,00

3.

600

Budowa drogi w Nowych Smarchowicach

38 070,00

4.

600

Budowa drogi w Łączanach

22 951,80

5.

600

Budowa ul. Kościelnej w Głuszynie

38 190,00

6.

600

Przebudowa ul. Leśnej w Jastrzębiu

32 072,68

7.

600

Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki –
9 717,00
etap III

8.

600

Budowa dróg osiedla mieszkaniowego Oławska - Grunwaldzka
1 156,20
wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

9.

600

10. 600

Przebudowa chodnika przy ul. Oławskiej w Namysłowie - zadanie
zostało zrealizowane w ramach wydatków bieżących w zakresie
0,00
montażu
stacji
naprawy
rowerów
przy
ul. Oławskiej w Namysłowie
Budowa dróg gminnych – ulicy Lipowej, Podleśnej i Brzozowej w
Namysłowie
wraz
z
kanalizacją
deszczową 3 810 798,30
i oświetleniem

11. 600

Przebudowa drogi gminnej w Objaździe

12. 700

Budowa
ogrodzenia
w Objaździe

13. 700

Wykup gruntu

14. 710

Modernizacja cmentarza
w Namysłowie

15. 750

Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie

256 411,41

16. 750

Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Namysłowie

143 600,00

17. 754

Wsparcie finansowe dotyczące dofinansowania zakupu samochodu
ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej 80 000,00
Straży Pożarnej w Namysłowie

18. 801

Modernizacja sali sportowej przy
Przedszkolnym w Ligocie Książęcej

gminnego

19 999,80
budynku

użytkowego

3 049,77
14 223,52

komunalnego
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przy

Zespole

ul.

Oławskiej

Szkolno

-

143 814,46

32 581,03

19. 801

Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
93 480,00
w Smarchowicach Wielkich

20. 801

Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich– zadanie planowane 0,00
do realizacji w roku 2020

21. 801

Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej - etap II

22. 801

Doposażenie placu
w Namysłowie

23. 801

Przebudowa Przedszkola Nr 4 - Oddział w Krasowicach

29 700,00

24. 801

Rozbudowa Przedszkola nr 5 w Namysłowie

39 050,50

25. 801

Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr
w Namysłowie– zadanie planowane do realizacji w roku 2020

26. 851

Objęcie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A.

27. 852

Termomodernizacja
w Namysłowie

28. 855

Modernizacja Żłobka w Namysłowie

29. 900
30. 900

31. 900

zabaw

przy

Ośrodka

1 142 114,20

Przedszkolu

Pomocy

Nr

4

4

9 110,00

0,00

300 000,00
Społecznej

9 280,00
20 469,10

Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania
222 381,02
na ekologiczne źródła pozyskania ciepła (wypłacono 55 dotacji)
Dotacje na demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć
52 334,09
azbestowych (udzielono dotacji 34 osobom)
Dotacja celowa dla Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
,,Przyszłość” z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia
20 000,00
zewnętrznego
na
ogródkach
działkowych
w Namysłowie

32. 900

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w
30 807,30
Namysłowie

33. 900

Budowa altanki na gminnym placu zabaw w Bukowie Śląskiej

34. 900

Budowa szachownicy do gier plenerowych na placu zabaw
10 050,00
w Kamiennej

35. 900

Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym w Krasowicach–
0,00
sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania

36. 900

Budowa altany na terenie gminnym w Ligocie Książęcej

37. 900

Budowa
siłowni
zewnętrznej
w Smarchowicach Małych

38. 900

Zagospodarowanie
w Namysłowie

zieleńca

17

9 988,42

12 850,00

na

terenie

gminnym

przy

ul.

Kolejowej

21 200,00
70 996,19

39. 900

Rozbudowa placów zabaw w Namysłowie

53 010,53

40. 900

Iluminacja pomnika NIKE w Namysłowie

10 110,60

41. 900

Zagospodarowanie
w Namysłowie

42. 900

Rozbudowa
w Niwkach

43. 900

Modernizacja altany na terenie gminnym w Barzynie

44. 900

Budowa placu zabaw na terenie gminnym w Pawłowicach
800,00
Namysłowskich

45. 900

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Igłowicach

21 123,55

46. 900

Realizacja strategii
Namysłów

5 154 996,27

47. 900

Budowa
oświetlenia
w Ziemiełowicach

48. 900

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów

49. 900

Zakup świątecznej iluminacji oświetleniowej na Rynek Miejski w
19 507,80
Namysłowie

50. 900

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

51. 900
52. 900

53. 900

54. 900

parku

altany

miejskiego

ogrodowej

na

niskoemisyjnych
ulicznego

przy

ul.

Pułaskiego

terenie

gminnym

na
na

4 909,86
9 653,98

obszarze
terenie

99 999,00

Gminy
gminnym

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt– zadanie nie zostało
zrealizowane ze względu na odstąpienie wykonawcy od umowy
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych
Smarchowicach– zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na
wniosek sołectwa o wykonanie rozbudowy świetlicy wiejskiej
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski
Ośrodek
Sportu
i
Rekreacji
Sp.
z
o.o.
w Namysłowie
Wniesienie wkładu pieniężnego
do spółki gminnej Zakład
Wodociągów i Usług Komunalnych ,,EKOWOD” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie

11 000,00
296 272,36

94 734,10
0,00
23,30

540 000,00

1 000 000,00

55. 921

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ligotce

56. 921

Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w
11 947,00
Brzezince

57. 921

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu

79 572,29

58. 921

Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ligotce

18 600,00

18

4 000,00

59. 921

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łączanach

15 000,00

60. 921

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie

15 000,00

61. 921

Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie

794 848,76

62. 921

63. 921

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach– zadanie nie
zostało zrealizowane ze względu na konieczność opracowania
0,00
dokumentacji projektowej i uzyskania stosownych pozwoleń na
realizację wnioskowanego zakresu robót
Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej
w
Nowych
Smarchowicach–
sołectwo
zrezygnowało 0,00
z realizacji zadania

64. 921

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ziemiełowicach

30 000,00

65. 921

Prace restauratorskie zabytkowej kapliczki w Kowalowicach

23 000,00

66. 926

Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie- zadanie nie zostało
zrealizowane ze względu na rozwiązanie umowy z przyczyn 50,50
zależnych od wykonawcy dokumentacji projektowej

67. 926

Zakup
szatni
w Łączanach

68. 926

Modernizacja basenu w Namysłowie

69. 926

Budowa obiektu sportowo - szkoleniowego w Smarchowicach
Wielkich– zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zmianę 0,00
koncepcji zagospodarowania terenu przez sołectwo

70. 926

Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali 80 000,00
gimnastycznej

71. 926

Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Namysłów 159 386,91

kontenerowych

na

boisko

sportowe

11 212,29
76 875,00

6.4. Fundusz Sołecki
W budżecie gminy Namysłów zarówno w ramach wydatków bieżących jak
i majątkowych wyodrębnia się środki na fundusz sołecki, który w roku 2019 został
zaplanowany na kwotę 688 006,03 zł i wykonany na kwotę 632 194,11 zł, tj.91,89%.
Wykonanie środków z funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia się
następująco:
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Lp.

1.

2.

Nazwa
sołectwa

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji
według wniosku sołectwa

Plan

Wykonanie

Baldwinowice

utrzymanie porządku na terenach gminnych,
utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z jej 11 914,91
remontem, organizacja spotkań mieszkańców

11 902,78

Barzyna

budowa drogi gminnej, utrzymanie porządku na
terenach
gminnych,
organizacja
spotkań
12 873,59
mieszkańców, modernizacja altany na terenie
gminnym

11 448,63

utrzymanie porządku na terenach gminnych,
modernizacja budynku przeznaczonego na
12 462,73
świetlicę
wiejską,
organizacja
spotkań
mieszkańców
utrzymanie porządku na terenach gminnych,
organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie
świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy 21 638,58
wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej

3.

Brzezinka

4.

Brzozowiec

5.

utrzymanie porządku na terenach gminnych,
budowa altanki na gminnym placu zabaw,
Bukowa Śląska utrzymanie świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań 18 945,16
mieszkańców, uporządkowanie gminnego rowu
melioracyjnego

18 288,42

6.

Głuszyna

zakup tłucznia do remontu dróg gminnych,
utrzymanie porządku na terenach gminnych,
utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem
45 651,00
wyposażenia, organizacja spotkań mieszkańców,
zagospodarowanie terenu placu zabaw przy
świetlicy wiejskiej

45 624,15

Igłowice

utrzymanie porządku na terenach gminnych,
budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym,
utrzymanie świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań 13 923,55
mieszkańców, zakup grilla przenośnego przy
świetlicy wiejskiej

13 920,29

Jastrzębie

przebudowa drogi gminnej, zakup tłucznia do
utwardzenia parkingu przy bloku nr 160,
czyszczenie alei kasztanowej, utrzymanie porządku
na terenach gminnych, zakup parasola i namiotu
plenerowego na teren gminny, zakup zestawu do 37 159,91
gry w siatkówkę na plac gminny przy świetlicy
wiejskiej, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z
zakupem wyposażenia, remont świetlicy wiejskiej,
organizacja spotkań mieszkańców

33 907,82

7.

8.
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12 404,62

21 623,69

Józefków

zakup tłucznia do remontu dróg gminnych,
utrzymanie porządku na terenach gminnych,
10 682,34
montaż brakującego oświetlenia ulicznego na
terenie gminnym

10 549,72

Kamienna

zakup wyposażenia do OSP Rychnów, utrzymanie
porządku na terenach gminnych, budowa
szachownicy do gier plenerowych na placu zabaw,
33 005,68
montaż brakującego oświetlenia ulicznego na
terenie gminnym, zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców

32 736,02

Kowalowice

utrzymanie porządku na terenach gminnych,
budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym,
33 599,14
organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie
świetlicy wiejskiej wraz z jej remontem

23 562,97

12.

Krasowice

zakup umundurowania do OSP, utrzymanie
porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu
zabaw na terenie gminnym, utrzymanie świetlicy
wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców, 28 303,63
zabudowa i wyposażenie altany na terenie
gminnym, zakup tłucznia do remontu dróg
gminnych

16 446,93

13.

zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku
na terenach gminnych, budowa oświetlenia
ulicznego na terenie gminnym, budowa altany na
Ligota Książęca
27 527,55
terenie gminnym, utrzymanie świetlicy wiejskiej
wraz z zakupem wyposażenia, organizacja spotkań
mieszkańców

27 476,51

14.

Ligotka

utrzymanie porządku na terenach gminnych,
organizacja spotkań mieszkańców, rozbudowa 21 182,06
placu zabaw przy świetlicy wiejskiej

21 177,79

15.

Łączany

utrzymanie porządku na terenach gminnych,
organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie
23 829,83
świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy
wiejskiej, zakup wyposażenia do LZS Łączany

23 617,90

16.

Michalice

remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na
terenach
gminnych,
montaż
brakującego 13 056,19
oświetlenia ulicznego na terenie gminnym

5 473,01

Mikowice

zakup tłucznia do remontu dróg gminnych, zakup
wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na
26 066,73
terenach gminnych, doposażenie placu zabaw na
terenie gminnym, montaż brakującego oświetlenia

26 052,07

9.

10.

11.

17.
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ulicznego na terenie gminnym, zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań
mieszkańców

Minkowskie

remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na
terenach
gminnych,
organizacja
spotkań
25 838,46
mieszkańców, montaż oświetlenia ulicznego,
zakup namiotu plenerowego na teren gminny

23 927,09

Niwki

utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup
wyposażenia do altany, zagospodarowanie terenu
11 869,26
gminnego wokół altany, organizacja spotkań
mieszkańców

10 059,66

Nowe
Smarchowice

utrzymanie porządku na terenach gminnych,
budowa altany na terenie gminnym, utrzymanie
świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, 22 460,29
zakup i montaż klimatyzatora, organizacja spotkań
mieszkańców

9 854,59

Nowy Folwark

utrzymanie porządku na terenach gminnych,
doposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy
wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców, zakup 12 417,08
wyposażenia do świetlicy wiejskiej, organizacja
zajęć dla dzieci i młodzieży na basenie

12 075,09

Objazda

budowa
ogrodzenia
gminnego
budynku
użytkowego wraz z jego remontem, utwardzenie
gminnego terenu wokół transformatora, utrzymanie
16 160,45
porządku na terenach gminnych, utrzymanie
świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia,
organizacja spotkań mieszkańców sołectwa

15 794,46

Pawłowice
Namysłowskie

utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup
wyposażenia na teren gminny, organizacja spotkań
15 019,18
mieszkańców, budowa placu zabaw na terenie
gminnym

14 710,40

24.

Przeczów

montaż brakującego oświetlenia ulicznego na
terenie gminnym, czyszczenie stawu gminnego,
utrzymanie porządku na terenach gminnych, 24 468,94
utrzymanie świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań
mieszkańców

23 485,64

25.

Rychnów

zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku 29 399,25

29 383,16

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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na terenach gminnych, zakup sprzętu sportowego
do świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy
wiejskiej

26.

Smarchowice
Małe

zakup tłucznia do remontu dróg gminnych,
utrzymanie porządku na terenach gminnych,
19 036,46
budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym,
organizacja spotkań mieszkańców

18 985,16

27.

Smarchowice
Śląskie

remont drogi gminnej, utrzymanie porządku na
terenach
gminnych,
montaż
brakującego
24 195,03
oświetlenia ulicznego na terenie gminnym,
organizacja spotkań mieszkańców

23 985,93

28.

Smarchowice
Wielkie

-

Smogorzów

rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie
gminnym, remont dróg gminnych, utrzymanie
porządku na terenach gminnych, utrzymanie
29 262,29
świetlicy
wiejskiej,
organizacja
spotkań
mieszkańców, wyposażenie wielofunkcyjnego
gminnego skweru wiejskiego

29 237,23

Woskowice
Małe

utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz z
zakupem tablic z nazwami ulic, montaż
brakującego oświetlenia ulicznego na terenie
27 436,00
gminnym, organizacja spotkań mieszkańców,
remont boiska wiejskiego wraz z zakupem
wyposażenia

27 368,56

31.

Ziemiełowice

utrzymanie porządku na terenach gminnych,
budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym,
utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem
19 356,03
wyposażenia, organizacja spotkań mieszkańców,
wykonanie toru do gry w boule przy świetlicy
wiejskiej

19 345,25

32.

Żaba

utrzymanie porządku na terenach gminnych,
organizacja
spotkań
mieszkańców,
zakup 19 264,73
wyposażenia do świetlicy wiejskiej

17 768,57

29.

30.

-

OGÓŁEM

688 006,03
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632 194,11

6.5 Rozchody
Plan rozchodów w wysokości 3 489 428,00 zł został wykonany w wysokości 3 489 427,50 zł,
tj. 100,00%, i stanowi spłatę zaciągniętych kredytów.
6.6. Budżet obywatelski
W roku 2019, na realizację zadań objętych Budżetem Obywatelskim w budżecie
Gminy Namysłów przeznaczono łącznie kwotę 50 000,00 zł. Zarządzeniem Nr 117/VIII/19
Burmistrza Namysłowa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zasad wprowadzenia i realizacji
Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2019 rok, wprowadzono regulamin Budżetu
Obywatelskiego Namysłowa na 2019 r., ustalający poniższy harmonogram prac związanych
z uruchomieniem zadania, których rozpoczęcie określono na dzień 15 maja 2019 r.,
a zakończenie na dzień 26 lipca 2019 r.
Wpłynęło łącznie siedem wniosków z

propozycjami

zadań, wymogi formalne

spełniło pięć, które zostały poddane pod głosowanie.
Każdy mieszkaniec Namysłowa mógł oddać swój głos na maksymalnie trzy projekty.
Zagłosowało łącznie 528 osób, z czego 24 z nich na kartach do głosowania; 504 osoby oddały
swoje głosy poprzez głosowanie internetowe. 14 głosów zostało oddanych nieprawidłowo
i zostały one uznane za nieważne.
W wyniku głosowania wyłoniono 1 zwycięski projekt pod nazwą: „Kwitnące łąki –
miejsca pełne życia – ratujmy pszczoły”.
Zwycięski projekt zakładał wykonanie kwiatowych plam obsadzonych żonkilami,
przebiśniegami i krokusami, utworzenie kwietnych łąk, obsianie ich specjalną mieszanką
kwiatów i ziół wieloletnich oraz rozmieszczenie na przyległych do łąk drzewach 25 domków
dla owadów. Wartość zadania określono na kwotę 50 000,00 zł, a termin jego realizacji
wyznaczono do końca 2019 r.
W ramach projektu wykonano:
a)

wysadzenia roślin cebulowych (cebul i bulw roślin) w ilości 58.800 szt. na
terenach zieleni miejskiej (w parku im. Władysława Bartoszewskiego oraz
wzdłuż ul. Dworcowej w Namysłowie – Aleja Podwale przy murach
obronnych),

b) założenia łąk kwietnych bylinowych w Namysłowie: wzdłuż kanału Młynówki
przy ul. Sikorskiego – 1.500 m2, na Błoniach nad Widawą – 1.600 m2, terenie
przy ul. Sikorskiego (naprzeciwko Straży Pożarnej) – 370 m2, na terenie przy
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ul. Parkowej (pomiędzy Przedszkolem Integracyjnym a ul. Boczną) – 1.500 m2,
na terenie przy ul. Piłsudskiego (dz. nr 1138/2) – 1.140 m2,

c)

zakup i montaż 25 szt. domków dla owadów.

Lp.

Zakres działania:

1.

Zakup cebul i bulw roślin do wysadzenia na terenach zieleni miejskiej
w „Parku im. Władysława Bartoszewskiego” oraz wzdłuż ul.
Dworcowej

2.

Koszt:

Zakup domków dla owadów pożytecznych (14 szt.)

11 764,60

RAZEM:

11 764,60

1 049,21

Koszty wysyłki i pakowania domków dla owadów

30,00

1 079,21

3.

Zakup domków dla owadów pożytecznych (11 szt.)

1 272,70

1 272,70

4.

Zakup mieszanek łąk kwietnych – dzikie kwiaty

8 499,02

8 499.02

5.

Zakup nasion kwiatów naparstnicy do wysiania na łąkach kwietnych

249,00

Dostawa nasion kwiatów
6.

Zakup mieszanek łąk kwietnych do cienia

7.

Założenie łąk kwietnych

16,00

265,00

9 118,80

9 118,80

18 000,00

18 000,00
SUMA: 49 999,33

Realizacja projektu zakończyła się zgodnie z założeniami w roku 2019.

VII. Edukacja, sport i zdrowie
7.1. Placówki oświatowe, żłobki, placówki niepubliczne
W Gminie Namysłów w 2019 r. funkcjonowało 16 placówek oświatowych i żłobek,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, w tym:
• 6 przedszkoli – 795 dzieci (37 oddziałów),
• 6 szkół podstawowych – 1659 dzieci (87 oddziałów),
• 4 zespoły szkolno – przedszkolne – 671 dzieci (44 oddziały),
• żłobek – 100 dzieci.
Na terenie Gminy funkcjonowały również placówki niepubliczne dotowane z budżetu
Gminy Namysłów, tj.:
• żłobek (prowadzony przez Prywatny Żłobek Pluszakowo) – 35 dzieci,
• żłobek (prowadzony przez Żłobek Elementarz Przyjazny Rodzinie) – 27 dzieci,
• Niepubliczne Przedszkole „Delfinek” – 15 dzieci,
• Niepubliczne Przedszkole „Rodzinny Klub Słoneczko” – 20 dzieci,
• Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wspólny Świat” – 10 dzieci,
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• Społeczne Gimnazjum dla Dorosłych (funkcjonowało do 31.08.2019 r.).
Do wyżej wymienionych placówek publicznych i niepublicznych uczęszczało 3.332 dzieci.
W

placówkach

oświatowych,

dla

których

organem

prowadzącym

jest

Gmina Namysłów zatrudnionych było 415 nauczycieli, a ich zatrudnienie i stopień awansu
zawodowego obrazuje poniższa tabela:
Liczba nauczycieli wg stopni awansu zawodowego
zatrudnionych w placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów

Wyszczególnienie

Ogółem

ogółem

dyplomowany

mianowany

kontraktowy

stażysta

bez
stopnia
awansu

341

238

51

31

21

0

74

47

9

15

3

0

28,63

17,35

3,62

6,12

1,54

0

Razem osoby:

415

285

60

46

24

0

Razem etaty:

369,63

255,35

54,62

37,12

22,54

0

zatrudnienie w pełnym
wymiarze czasu pracy
w
zatrudnienie
osobach:
w
w
niepełnym
wymiarze
czasu pracy

etatach:

7.2. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty 2019:
1) Egzamin gimnazjalny
1) część humanistyczna – język polski:
średnia województwa: 60,4 %
średnia powiatu: 54,7 %
średnia gminy: 56,2 %
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie – 54,3 %
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie – 64,5 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie –51,0 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej – 60,1 %
2) część humanistyczna – historia i WOS:
średnia województwa: 56,6 %
średnia powiatu: 52,5 %
średnia gminy: 55,3 %
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie – 52,8 %
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie – 62,3 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie – 49,1 %
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• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej – 62,5 %
3) część matematyczno – przyrodnicza – matematyka:
średnia województwa: 40,3 %
średnia powiatu: 37,0 %
średnia gminy: 41,1 %
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie – 36,2 %
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie – 56,2 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie – 27,8 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej –37,9 %
4) część matematyczno – przyrodnicza – przedmioty przyrodnicze:
średnia województwa: 48,2 %
średnia powiatu: 44,3 %
średnia gminy: 46,6 %
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie – 41,2 %
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie – 57,3 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie – 38,9 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej – 47,8 %
5) język angielski – poziom podstawowy i poziom rozszerzony:
średnia województwa: poziom podstawowy: 68,9 %, poziom rozszerzony: 52,4%
średnia powiatu: poziom podstawowy: 65,3 %, poziom rozszerzony: 50,4%
średnia gminy: poziom podstawowy: 65,7 %, poziom rozszerzony: 53,0%
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie – podst. 64,2 %, rozsz.: 52,8%
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie – podst. 79,0 %, rozsz.: 68,2%
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie – podst. 57,6 %, rozsz.: 35,9%
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęca – podst. 61,8 %, rozsz.: 42,8%
6) język niemiecki – poziom podstawowy i poziom rozszerzony:
średnia województwa: poziom podstawowy: 62,9 %, poziom rozszerzony: 62,5%
średnia powiatu: poziom podstawowy: 44,3 %, poziom rozszerzony: 26,0%
średnia gminy: poziom podstawowy: 48,3 %, poziom rozszerzony: 25,0%
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie – podst. 45,9 %,
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie – podst. 71,0 %, rozszerzony 25,0%
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie – brak wyboru przez uczniów
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej – podst. 25,0 %
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2) Egzamin ósmoklasisty
1) język polski:
średnia województwa: 60,8 %
średnia powiatu: 56,2 %
średnia gminy: 54,5 %
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie – 52,8 %
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie – 63,7 %
• Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie – 49,0 %
• Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie – 62,9 %
• Szkoła podstawowa nr 5 w Namysłowie – 60,9 %
• Szkoła Podstawowa w Kamiennej – 63,7 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie – 48,2 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jastrzębiu – 58,5 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej – 69,7 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich – 42,3 %
2)

matematyka:

średnia województwa: 43,4 %
średnia powiatu: 37,2 %
średnia gminy: 37,2 %
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie – 32,1 %
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie – 38,6 %
• Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie – 36,1 %
• Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie – 50,3 %
• Szkoła podstawowa nr 5 w Namysłowie – 45,1 %
• Szkoła Podstawowa w Kamiennej – 34,3 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie – 21,5 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jastrzębiu – 29,5 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej – 44,7 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich – 24,9 %
3)

język angielski:

średnia województwa: 58,4 %
średnia powiatu: 50,3 %
średnia gminy: 52,0 %
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• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie – 57,6 %
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie – 59,4 %
• Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie – 44,6 %
• Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie – 69,0 %
• Szkoła podstawowa nr 5 w Namysłowie – 70,2 %
• Szkoła Podstawowa w Kamiennej – 38,6 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie – 37,1 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jastrzębiu – 36,0 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej – 56,9 %
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich – 63,0 %
4)

język niemiecki:

średnia województwa: 54,6 %
średnia powiatu: 32,2 %
średnia gminy: 22,9 %
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie – 18,6 %
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie – brak wyboru przez uczniów
• Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie – 13,0 %
• Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie – 26,0 %
• Szkoła podstawowa nr 5 w Namysłowie – 20,0 %
• Szkoła Podstawowa w Kamiennej – brak wyboru przez uczniów
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie – 20,0 %
• 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 – 30,3 %
7.3. 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 16 dotacji dla 14 stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na łączną kwotę 533.990,00 zł, z czego
stowarzyszenia wydatkowały 529.917,91 zł.
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7.4. Stypendia i zasiłki szkolne
W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacono stypendia szkolne
z przeznaczeniem na cele edukacyjne:
• styczeń-czerwiec 2019 r. – dla 90 uczniów na kwotę ogółem 48.754,72 zł,
• wrzesień-grudzień 2019 r. – dla 108 uczniów na kwotę ogółem 36.820,05 zł.
Z zasiłku szkolnego, wypłacanego z powodu wystąpienia zdarzenia losowego,
skorzystało 4 uczniów na kwotę ogółem 2.000,00 zł.

7.5. Stypendia sportowe
Na

podstawie

Uchwały

Nr

662/VII/17

Rady

Miejskiej

w

Namysłowie

z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym (z późniejszymi zmianami) Burmistrz Namysłowa
przyznał comiesięczne stypendia sportowe dla 27 zawodników klubów sportowych
za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r. o łącznej wartości 67.067,00 zł.

7.6. Stypendia edukacyjne
Na

podstawie

Uchwały

Nr

661/VII/17

Rady

Miejskiej

w

Namysłowie

z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia
edukacyjne i sportowe uczniów (z późniejszymi zmianami) Burmistrz Namysłowa przyznał
jednorazowe stypendia dla 100 uczniów szkół podstawowych (w tym oddziałów
gimnazjalnych w szkołach podstawowych) na wartość 38.000,00 zł, w tym:
• za najwyższą średnią
wojewódzkich

ocen oraz zdobycie

konkursów

przedmiotowych

tytułu
dla

20

laureata

bądź finalisty

uczniów

w

kwocie

ogółem 7.300,00 zł,
• za najwyższą średnią ocen, zdobycie tytułu laureata bądź finalisty wojewódzkich
konkursów przedmiotowych oraz za zajęcie I-III miejsca w zawodach sportowych
szczebla co najmniej wojewódzkiego dla 3 uczniów o wartości ogółem 2.600,00 zł,
• za zajęcia I-III miejsca w zawodach sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego
dla 77 uczniów w wysokości ogółem 28.100,00 zł.
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7.7. Darmowe podręczniki i ćwiczenia dla szkół
Gmina Namysłów pozyskała dotację celową na rok szkolny 2019/2020 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 191.350,91 zł.
7.8. Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”
Program mający na celu dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
dla

uczniów

z

orzeczeniem

ponadpodstawowych

został

o

potrzebie

zrealizowany

w

kształcenia

specjalnego

Gminie Namysłów

w

szkołach

dla 32 uczniów

na wartość ogółem 6.923,68, w tym dla:
• 25 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie,
• 1 ucznia I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie,
• 1 ucznia Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie,
• 5 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie.
7.9. Rządowy Program „Aktywna tablica”
Do programu przystąpiły: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Władysława Reymonta w Namysłowie oraz Zespoły Szkolno – Przedszkolne w Głuszynie
i Jastrzębiu, czego efektem było doposażenie szkół w tablice interaktywne o łącznej wartości
52.400,00 zł, z czego pozyskana dotacja to: 41.920,00 zł, wkład własny: 10.480,00 zł.

7.10. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Do programu przystąpiły Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Namysłowie oraz Zespoły Szkolno – Przedszkolne w Jastrzębiu i Ligocie Książęcej,
czego efektem było doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze o łącznej
wartości 34.999,80 zł, z czego pozyskana dotacja to: 27.999,84 zł, wkład własny: 6999,96 zł.
7.11. Program „Posiłek w szkole i w domu”
Do programu przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Namysłowie, doposażając jadalnię i stołówkę w meble i sprzęt kuchenny,
na

wartość

99.950,64

zł,

z

czego

pozyskana

wkład własny: 19.990,13 zł.
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dotacja

to:

79.960,51

zł,

7.12.

Dofinansowanie

kosztów

pracodawcom

przygotowania

zawodowego

młodocianych pracowników
Burmistrz Namysłowa przyznał 14 pracodawcom dofinansowanie na pokrycie kosztów
przygotowania zawodowego 15 młodocianych pracowników na łączną kwotę 113.898,84 zł.
Środki finansowe na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy i stanowią pomoc de minimis.
7.13. Działania prozdrowotne i profilaktyczne - z budżetu Gminy Namysłów zostały
sfinansowane: świadczenia gwarantowane opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki chorób
cukrzycy,

realizowane

przez

Namysłowskie

Centrum

Zdrowia

dla

160

osób

na kwotę 20.000,00 zł,

VIII Instytucje kultury
8.1. Namysłowski Ośrodek Kultury, świetlice i izby
W roku 2019 na terenie Gminy Namysłów funkcjonowały: Namysłowski Ośrodek
Kultury (NOK), 21 świetlic wiejskich, 1 świetlica osiedlowa, Izba Techniki Młynarskiej
i Izba Regionalna.
Budynek Namysłowskiego Ośrodka Kultury i świetlicy osiedlowej dostosowane są do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
W roku 2019 NOK zorganizował szereg imprez i wydarzeń kulturalnych.
Najważniejsze z nich to: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, cykl imprez noworocznych
(zabawy karnawałowe, jasełka), Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, XX
Międzynarodowe Letnie Koncerty Organowe, Turniej Kwitnącej Jabłoni, Międzynarodowy
Festiwal Folkorystyczny “ Świat pod Kyczerą” połączony z Powiatowym Festiwalem Pieśni
Ludowej, Regionalny Konkursy regionalne „Stół Wielkanocny” i “Gody i Zapusty” (Izba
Regionalna), cykl imprez „Na majówkę czas”, Festiwal Piosenki Seniorów, Namysłowski
Festiwal Artystyczny, Konkurs „Aneks Twórczości Artystycznej”, “Namysłowski Cymes”,
Dzień Dziecka, Dni Namysłowa, Festyny wiejskie i środowiskowe (w tym Dożynki Gminne),
Holi-Święto kolorów ( pożegnanie lata ), Jarmark Kresowy, Dni Seniora, Wspólne Śpiewanie,
Olimpiada Seniorów, Ogólnopolski Bieg Namysłowian, X Stobrawski Festiwal Piosenki
Turystycznej, Koncert Zaduszki Bluesowe, Narodowe Święto Niepodległości, rocznica
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Konkurs literacki „O różę Karoliny, Mikołajki – cykl
imprez (w tym Jarmark Bożonarodzeniowy). Zorganizowano również szereg spektakli
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teatralnych dla dzieci i młodzieży namysłowskich szkół (w tym profilaktyka), spektakli
kabaretowych i imprez estradowych.
Ponadto zorganizowano: cykl projekcji dla szkół „Nowe horyzonty edukacji filmowej” (7),
Seanse KINA VISA i OKO (13), pokazy teatralne (29), wystawy i spotkania z twórcami,
przeglądy artystyczne, koncerty (44), prelekcje, wykłady, konkursy, warsztaty.
NOK był współorganizatorem wypoczynku dla dzieci, w tym: ferii zimowych dla
dzieci ze świetlic wiejskich oraz kolonii letnich dla dzieci (świetlice wiejskie – wycieczki,
dmuchany plac zabaw, miasto – imprezy muzyczne, spotkania z bajką, poranki filmowe itp.)
We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 13.000 mieszkańców gminy.
Organizacja imprez wiązała się z poniesieniem kosztów w wysokości 723.092,96 zł
(tym Dom Kultury: 699.548,55 zł., Izba Regionalna i Izba Techniki Młynarskiej 2.197,14 zł,
Świetlice wiejskie: 21.347,27 zł.)
Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują grupy artystyczne: Namysłowska
Orkiestra Dęta, Koło Szachowe z sekcją brydżową, Studio Piosenki, Zespół Wokalny Gama
(wspólnie ze SP4), Grupa Teatralna Seniorów Retrospekcja, Zespół Skowronki Przeczowskie,
Zespół Kresowiacy, Zespół Wokalny Namysłowiacy, Klub Twórców Niezależnych Wena,
Zespoły Muzyczne (The New Shadows, Kapela Bęc Wuja W Czoło) i Instrumentaliści (pop,
rap, hip hop), Nauka Gry na Gitarze Elektrycznej – 2 sekcje, Koło Plastyczne Seniorów
Sorbona, Koło Plastyczne, Nauka Śpiewu – Zespół Sunflowers, Nauka akompaniamentu,
Koło Gry Na Afrykańskich Bębnach, Zespół Ale Dym, Club Fitness
W ramach funkcjonowania ww. grup zorganizowano przedsięwzięcia teatralne – 33,
muzyczno-instrumentalne – 17, wokalne – 4, folklorystyczne/ludowe – 3, występy kapeli – 2,
plastyczne – 1, taneczne – 1, muzyczne – 19, turystyczne i sportowo-rekreacyjne – 6,
literackie – 12, dyskusyjne (edukacja filmowa) –7.

8.2. Biblioteki
W gminie Namysłów w 2019 r. funkcjonowały 3 biblioteki: Biblioteka
w Namysłowie oraz Filie w Krasowicach i Bukowie Śląskiej.
Biblioteka

Publiczna

w

Namysłowie

została

dostosowana

do

potrzeb

niepełnosprawnych użytkowników - została wyposażona w windę, a na zewnątrz budynku od
tarasu znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach.
Stan księgozbioru we wszystkich bibliotekach na dzień 31.12.2019 r, wynosi – 68.363
woluminów.
Wypożyczenia książek w 2019 roku na zewnątrz –32755
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Czytelnicy zarejestrowani w 2019 roku – 2407 łącznie
Odwiedziny w bibliotece w 2019 roku – 20153
W 2019 roku wydatkowano środki na zakup:
• książek – 30.336,88 zł (w tym dotacja MKiDN – 12.122,00 zł.), ogółem - 2005
woluminów,
• czasopism – 5.922,25 zł,
• audiobook –504,92 zł.
W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa wydano
498.996,73 zł w tym: 466.293,00 zł (dotacja) i 32.704,73 zł (środki własne).
IX 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. Pierwsza umowa o partnerstwie została podpisana
w roku 1997.
W ramach istniejącej współpracy realizowano zadania w dziedzinie wymiany
doświadczeń samorządowych i kulturalnych, polegających na wzajemnych kontaktach
młodzieży, zespołów sportowych, organizowaniu wspólnych koncertów muzycznych jak
i realizację projektów promujących poszczególne miasta, organizowaniu warsztatów
literacko-artystycznych oraz wyjazdów turystycznych w celu poznania miast i regionów.
Gmina Namysłów patronowała również w nawiązaniu kontaktów, odnowieniu relacji
partnerskich pomiędzy miastami, ustaleniu obszarów dalszej współpracy pomiędzy szkołami
i Domami Kultury miast partnerskich oraz omówieniu konkretnych przedsięwzięć
podejmowanych w ramach partnerstwa.
W 2019 roku odnowiono kontakty z partnerami z Czech, a nasi przedstawiciele
uczestniczyli w pokazach występów artystów z lwowskiego Domu Kultury z którym od lat
współpracuje Namysłowski Ośrodek Kultury. Burmistrz Namysłowa odnowił umowę
partnerską pomiędzy Gminą Namysłów a Kisköre (Węgry), a także pomiędzy Gminą
Namysłów a Zagonem (Rumunia), odbyła się również oficjalna wizyta w Jaremczu, na
zaproszenie obecnego Burmistrza tego miasta.
Delegacje miast partnerskich z: Nebelschütz,, Jaremcza, Kisköre, Hlučina i Zagonu,
na zaproszenie Burmistrza Namysłowa, wzięły udział w obchodach Dni Namysłowa.

34

X Bezpieczeństwo
10.1. Straż Miejska
Straż Miejska w 2019 roku podjęła 2116 interwencji porządkowych wynikających ze
środków oddziaływania wychowawczego. W efekcie nałożono 24 mandaty karne, które
dotyczyły najczęściej: wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym
i społecznym, wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie o odpadach, ustawie
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
wykroczenia

przeciwko

urządzeniom

użytku

publicznego,

wykroczenia

przeciwko

obyczajności publicznej, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia.
W omawianym, okresie Straż Miejska odebrała 917 zgłoszeń i zawiadomień od
mieszkańców, ponadto podjęła 1199 interwencji prewencyjnych.
Przeprowadzano również działania związane z przeciwdziałaniem bezdomności
zwierząt.
Na koszt gminy zapewniono opiekę: 51 psom przekazanym następnie nowym właścicielom,
przeprowadzono leczenie 38 psów i 96 kotów, wykonano zabieg kastracji i sterylizacji 13
psów i 75 kotów, oddano do schroniska 6 psów.
Na powyższe działania wydatkowano kwotę 49.970,58 zł.

10.2. Policja
Mieszkańcy gminy Namysłów złożyli w 2019 roku: 1214 zawiadomienia
o możliwości popełnienia wykroczenia, 85 zgłoszeń dot. popełnienia przestępstwa oraz
przyjęto 1 zgłoszenie dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez
funkcjonariusza publicznego.
Funkcjonariusze komendy przeprowadzili:
• 146 postępowania przeciwko mieniu w zakresie: kradzież mienia, kradzież
z włamaniem, uszkodzenie mienia,
• 72 postępowania w sprawach przestępstw gospodarczych – kategoria oszustwo,
• działania

oraz

akcje

informacyjne

w

ramach

programów

prewencyjnych

ogólnokrajowych, w tym m.in.: „Bezpieczne Ferie”, „Wagarowicz”, „Bezpieczne
Wakacje” (Bezpieczna Woda), „Bezpieczna droga do szkoły”.
•

działania

oraz

akcje

informacyjne

w

ramach

programów

prewencyjnych

wojewódzkich, w tym m.in.: „Bezpieczeństwo w miejscu publicznym w miejscu
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zamieszkania" (debaty, spotkania z mieszkańcami, propagowanie Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa, wysypiska śmieci - przeciwdziałanie, akcje „Świadomy
i Bezpieczny Senior”); "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży" (spotkania w szkołach
z dziećmi, rodzicami, nauczycielami, pedagogami, konkursy plastyczne, działania z:
zakresu

bezpieczeństwa

w

internecie

-

„Cyber-bezpieczny

uczeń”

i „Odpowiedzialność prawna nieletnich”); "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”;
„Patologie",

"Narkomania"(spotkania

w

szkołach

i

mieszkańcami,

Program

wojewódzki "Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w
województwie opolskim na lata 2016-2019", Kampania „Narkotyki i dopalacze
zabijają”, przeciwdziałanie agresji - mowie nienawiści, hejt w sieci); "Bezdomność
i żebractwo" oraz "Prostytucja" "Handel Ludźmi", "Patologie" – działania skierowane
do osób dorosłych.
10.3. Straż Pożarna
W 2019 r. ilość wszystkich zdarzeń na ternie Gminy Namysłów wyniosła 451.
W porównaniu z rokiem 2018 nastąpił spadek ilości zdarzeń na terenie Gminy Namysłów
o 37 interwencji. Ilość miejscowych zagrożeń wzrosła o 16 zdarzeń, zaś ilość pożarów spadła
o 53. Na tym samym poziomie utrzymała się ilość alarmów fałszywych.
Poniższa tabela przedstawia ilość zdarzeń na terenie Gminy Namysłów z podziałem
na pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe:
Ilość % zdarzeń

Gmina

Rok

Pożary

Miejscowe

Alarmy

zagrożenia

fałszywe

w gminie do
Suma

wszystkich
zdarzeń
w powiecie

Miasto i Gmina
Namysłów

2015

175

311

39

525

55,37%

2016

86

236

31

353

58,25 %

2017

103

267

23

394

54,05 %

2018

174

289

25

488

55,83 %

2019

121

305

25

451

56,58 %

Rok 2019 przyniósł również wiele zdarzeń, do których doszło na terenie Gminy
Namysłów. Poniżej przedstawiono część z nich:
• 18.03.2019 r. Namysłów ul. Oleśnicka - rzeka – wyciek substancji ropopochodnej.
Udział sił i środków: JRG – 5 zastępów, 10 strażaków; OSP – 3 zastępy, 14 druhów;
policja, straż miejska, pogotowie gazowe, firma eko-serwis, ochrona środowiska,
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wice-burmistrz, wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w Opolu.
• 10.06.2019 r. Ziemiełowice - pożar młodnika 0,80h - udział sił i środków: JRG – 3
zastępy, 10 strażaków; OSP – 5 zastępy, 27 druhów patrol policji, służba leśna,
Komendant Powiatowy PSP w Namysłowie oraz Zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Namysłowie, Straty wyniosły około 6 tys. zł.
• 05.07.2019 r. Brzozowiec- pożar lasu 0.42h - udział sił i środków: JRG – 5 zastępy,
17 strażaków; OSP – 9 zastępy, 41 druhów patrol policji, służba leśna, Komendant
Powiatowy PSP w Namysłowie, Straty wyniosły około 10 tys. zł.
• 20.07.2019 r. Igłowice - pożar zboża 9 h i budynku gospodarczego - udział sił
i środków: JRG – 2 zastępy, 8 strażaków; OSP – 5 zastępy, 22 druhów patrol policji,
Straty wyniosły około 80 tys. zł.
• 25.10.2019 r. Namysłów - poszukiwanie osoby zaginionej - udział sił i środków: JRG
– 3 zastępy, 6 strażaków; OSP – 5 zastęp, 21 druhów; policja 11 pojazdów oraz 32
funkcjonariuszy; Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Namysłowie, Starosta
Namysłowski, Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Suchy Bór.
• 06.12.2019 r. Namysłów ul. Oleśnicka - pożar dachu – zakład produkcyjny Froneri udział sił i środków: JRG – 6 zastępy, 12 strażaków; OSP – 3 zastęp, 12 druhów; brak
osób poszkodowanych. Komendant Powiatowy PSP w Namysłowie oraz Zastępca
Komendanta Powiatowego PSP w Namysłowie. Straty wyniosły około 2 tys. zł.
•

23.12.2019 r. Kowalowice - wypadek drogowy, samochód osobowy, budynek
mieszkalny - udział sił i środków: JRG – 6 zastępy, 15 strażaków; OSP – 1 zastęp,
5 druhów; patrol policji, prokurator, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
Wicestarosta Namysłowski. W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć, straty
wyniosły około 200 tys. zł. w tym 180 tyś. zł. budynek.

XI Nieruchomości, gospodarka mieszkaniowa i komunalna
11.1. Stan gruntów
Stan gruntów

stanowiących własność Gminy Namysłów i

nieobciążonych

ograniczonymi prawami rzeczowymi i prawem użytkowania wieczystego wynosi ogółem 1423 ha, w tym miasto – 433 ha, wieś – 990 ha.
Gmina posiada również grunty położone na terenie Gminy Wilków o pow. 3,3970 ha.
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Gmina Namysłów jest właścicielem gruntów o łącznym obszarze 74,3663 ha, które
oddano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, Namysłowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, Polskiemu Związkowi Działkowców i innym osobom prawnym.
Z wykazanej ogólnej powierzchni w tej grupie przypada na:
1. Osoby fizyczne i Spółkę „ZAN”

15,1850 ha,

2. Namysłowską Spółdzielnię Mieszkaniową

0,7506 ha,

3. Polski Związek Motorowy

0,9284 ha,

4. Spółdzielczy Zespół Gospodarczy „Rolnik"

0,0740 ha,

5. Zakład Energetyczny

0,0562 ha,

6. Bank Spółdzielczy

0,0452 ha,

7. Spółkę z o.o. „Hortus", „Tesco”

0,3570 ha,

8. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

0,0703 ha,

9. Polski Związek Działkowców

54,7555 ha,

10. Spółki Akcyjne

1,2748 ha,

11. Namysłowski Ośrodek Kultury

0,1094 ha.

W ogólnej powierzchni gruntów ujęte są nieruchomości zabudowane i niezabudowane
oddane w użyczenie, w użytkowanie, administrowanie, w szczególności:
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 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 oraz
w Namysłowie na działkach o pow. 0,2000 ha – dla Namysłowskiego Ośrodka
Kultury.
2. Teren zielony przy ul. Sikorskiego o powierzchni 0,8750 ha - dla Namysłowskiego
Ośrodka Kultury.
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3. Obiekty położone w Namysłowie tj. basen (Centrum Turystyki i Rekreacji
„DELFIN”), stadion, korty tenisowe, lodowisko „Biały Orlik”, hala sportowa „Orzeł”,
boiska sportowe „Orlik 2012”, SkatePark - na działkach o łącznej powierzchni 8,2410
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 oraz budynek
mieszkalny przy ul. Łączańskiej 11 na działkach o łącznej powierzchni 0,9285 ha,
– przekazano w administrowanie dla Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN”
Sp. z o.o. w Namysłowie.
6. Działki położone w Namysłowie o powierzchni 12,7221 ha oddane w użytkowanie
Polskiemu Związkowi Działkowców.
7. Działka położona w Namysłowie o powierzchni 1,3877 ha oddano w dzierżawę pod
budowę żłobka Fundacja Ekologiczna – Wychowania i Sztuka „Elementarz”.
Aktualnie w trwałym zarządzie gminnych jednostek oświatowych

znajduje się

16,1369 ha gruntów. Nieruchomości w zarządzie innych gminnych jednostek o łącznym
obszarze 0,4155 ha w tym:
• Ośrodek Pomocy Społecznej - 0,0741 ha,
• Środowiskowy Dom Samopomocy - 0,1374 ha,
• Żłobek - 0,2040 ha.
W roku 2019 nabyto ogółem – 0,8372 ha:
• nabycie od osoby fizycznej Głuszyna - 0,0413 ha,
• zamiana działki od osoby fizycznej Głuszyna - 0,0449 ha,
• nabycie działki od osoby fizycznej Kamienna – 0,0325 ha,
• nabycie działki od osoby fizycznej Namysłów – 0,0997 ha,
• nabycie działki od osoby fizycznej Smarchowice Wielkie – 0,0008 ha,
•

nabycie działki od osoby fizycznej Namysłów – 0,0300 ha,

•

nabycie działki od ZRID Józefków – 0,0082 ha,

• nabycie działek od Powiatowego Starostwa w Namysłowie – 0,5798 ha.
Z zasobu gminnego w roku 2019 zbyto ogółem – 1,7095 ha:
• sprzedaż różnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na rzecz osób
fizycznych i prawnych – 1,6481 ha,
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• przekazanie działek do Powiatu Namysłowskiego – 0,0220 ha,
• zamiana działki od osoby fizycznej Głuszyna – 0,0394 ha.
Na podstawie sporządzonych przez geodetów uprawnionych, m.in. w trakcie
podziałów nieruchomości gminnych, wykazów synchronizacyjnych powierzchnia działek
należących do Gminy Namysłów uległa zwiększeniu o 0,0386 ha. Gmina Namysłów posiada
w zasobie mieszkania komunalne w ilości 85 lokali mieszkalnych. Na terenie miasta 18
mieszkań, które są wynajęte oraz na terenie wiejskim 67 lokali tj. w Jastrzębiu, Krasowicach,
Rychnowie. W Jastrzębiu na koniec roku 2019 było 9 lokali wolnych. Lokale przydzielane
były osobom z listy oczekujących znajdującej się w ZAN. Stan budynków jest dobry.
Przeprowadzane są bieżące remonty. Czynsz za najem lokali naliczany jest na podstawie
Zarządzenia Burmistrza Namysłowa.
Pozostały zasób mieszkaniowy na terenie miasta został przekazany aportem spółce gminnej –
Zakład Administracji Nieruchomości Sp. Z o.o.
Własnością Gminy jest budynek byłego Dworca PKP w Namysłowie, Pawłowicach
i Smogorzowie. Budynek Dworca w Namysłowie jest w bardzo dobrym stanie technicznym
11.2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy przez Spółkę „ZAN”
W dniu powołania Spółka otrzymała w aporcie 52 budynki, przy czym w tym 22 budynki po
sprzedaży mieszkań stały się wspólnotami, które pozostały w zarządzie ZAN.
Obecnie Spółka administruje 121 Wspólnotami Mieszkaniowymi.
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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),
stolarskie na kwotę - 21 569,74 zł ,
• dekarskie i ogólnobudowlane na kwotę - 144 600,42 zł,
• zduńskie (budowa i przebudowa pieców) na kwotę - 28 076,00 zł,
• elektryczne (m.in. wymiana instalacji elektrycznej) wymiana na kwotę - 18 508,41 zł,
• modernizacje wewnętrznych instalacji c.o. w mieszkaniach z wymianą pieca
(1 mieszkanie) - 12 868,80zł.
Łącznie 225 623,37 zł.
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Ponadto wykonywane były przeglądy okresowe wszystkich budynków zarządzanych
przez Spółkę oraz przeglądy kominiarskie, szczelności instalacji gazowej, instalacji
elektrycznej oraz usuwanie różnego rodzaju awarii.
11.3. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Spółka „ZAN” w swoich zasobach posiada 151 budynków łącznie, z tego :
• 28 budynków własność w 100 %
• 53 budynki umorzone w 100 %
• 123 budynki w różnym udziale mieszkania w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
Łącznie 589 lokale mieszkalne z czego 63 są to lokale socjalne.
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

2019

Mieszkaniowej,

roku
która

Spółka

prowadziła

zajmowała

się:

obsługę

dokonywaniem

organizacyjno-prawną
wizji

lokali

Komisji

mieszkalnych,

sporządzaniem opinii nt. warunków mieszkaniowych, opiniowaniem projektów listy wynajmu
oraz listy wynajmu mieszkań, odwołań, uwag i zastrzeżeń do projektu listy.
W 2019 roku wpłynęło 84 wnioski o wynajem lokalu z zasobów gminnych. Propozycje
Komisji dot. oceny wniosków wynajmu przedkładane były do rozpatrzenia Burmistrzowi
Namysłowa.
Na liście przydziałów na początku 2019 r. znajdowało się 28 rodzin w następujących
grupach tj.:
Rodziny 5 – osobowe – 4 rodziny
Rodziny 4 – osobowe – 5 rodzin
Rodziny 3 – osobowe – 0 rodziny
Rodziny 2 – osobowe – 0 rodziny
Rodziny 1 – osobowe – 19 rodzin
W miesiącu czerwcu 2019 r. Komisja dokonała weryfikacji wniosków osób
umieszczonych na liście przydziałów w latach ubiegłych.
Zakład Administracji Nieruchomości w Namysłowie wystąpił do 19 rodzin umieszczonych
na liście przydziałów o ponowne złożenie wniosku, celem weryfikacji sytuacji
mieszkaniowej, na podstawie której nie skreślono żadnej rodziny.
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Na liście rocznej przydziałów po weryfikacji wniosków pozostało razem 29 rodzin,
w tym: 19 rodzin umieszczonych w latach ubiegłych oraz 10 rodzin zakwalifikowanych na
listę przydziałów w IV kwartale 2018 roku w poszczególnych grupach:
Rodziny 5 – osobowe – 4 rodziny
Rodziny 4 – osobowe – 5 rodzin
Rodziny 3 – osobowe – 0 rodzin
Rodziny 2 – osobowe – 0 rodzin
Rodziny 1 – osobowe – 20 rodzin
W 2019 roku na listę przydziałów zakwalifikowało się 30 rodzin w następujących
grupach:
Rodzina 8 – osobowe – 1 rodzina
Rodziny 5 – osobowe – 1 rodzina
Rodziny 4 – osobowe – 5 rodzin
Rodziny 3 – osobowe – 5 rodzin
Rodziny 2 – osobowe – 8 rodzin
Rodziny 1 – osobowe – 10 rodzin
Kwalifikacja wniosków w poszczególnych kwartałach 2019 roku przedstawiała się
następująco:
I kwartał

– zakwalifikowano 8 rodzin

II kwartał

– zakwalifikowano 10 rodzin

III kwartał

– zakwalifikowano 12 rodzina

IV kwartał

– przeprowadzono wizję lokali.

W 2019 roku przydzielono 42 mieszkania tj. :
• 18 mieszkań wynajęte osobom umieszczonym na liście przydziałów,
• 19 mieszkań zamienione na wolne lokal mieszkalne,
• 1 mieszkanie przydzielone na podstawie wyroku przyznającego prawo do lokalu
socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego,
• 3 mieszkania przydzielone decyzją Burmistrza Namysłowa,
• 1 mieszkanie przydzielone na powiększenie mieszkania.
W roku 2019 mieszkania przydzielono 42 rodzinom w następujących grupach:
Rodziny 7 – osobowe – 1 rodzina
Rodziny 5 – osobowe – 1 rodzina
Rodziny 4 – osobowe – 4 rodziny
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Rodziny 3 – osobowe – 3 rodziny
Rodziny 2 – osobowe – 4 rodziny
Rodziny 1 – osobowe – 29 rodzin
Na liście wynajmu na koniec 2019 roku pozostało 40 rodzin.
Niezależnie od listy wynajmu, na wynajem lokalu socjalnego, oczekuje 18 rodzin
umieszczonych w rejestrze uprawnionych do wynajmu lokalu socjalnego na podstawie
prawomocnego wyroku sądowego przyznającego prawo do lokalu socjalnego oraz 4 rodziny
oczekujące na pomieszczenie tymczasowe.
11.4. Działania Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie
Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne i remontowe są zgodne z dotychczasową
polityką inwestycyjną Gminy Namysłów w dziedzinie energetyki cieplnej.
W 2019 roku, głównym zadaniem inwestycyjnym ZEC Namysłów Sp. z o.o., była
modernizacja - przebudowa sieci cieplnej W.P. DN 200/DN 150 od komory przy Hali "Orła",
ul. Kolejowa do węzła cieplnego nr 6, ul. Reymonta w Namysłowie o łącznej długości 220
mb. Zadanie to polegało na wymianie starej sieci tradycyjnej, kanałowej na sieć w technologii
rur preizolowanych, wraz z miejscową zmianą trasy przebiegu tego ciepłociągu. W efekcie
uzyskano zwiększenie sprawności przesyłu nośnika energii oraz zmniejszenie emisji
szkodliwych substancji do atmosfery.
W ramach eliminacji niskiej emisji w 2019 r. przyłączono, do miejskiej sieci cieplnej,
trzech nowych odbiorców przy ul. 3 Maja 4, 3 Maja 4a oraz Bohaterów Warszawy 29,
poprzez wybudowanie odpowiednich przyłączy N.P. do tych obiektów.
W roku 2019 zrealizowano zadnie w zakresie modernizacji dwóch jednofunkcyjnych
węzłów cieplnych, nr 2 i nr 5 przy ul. Reymonta, polegające na wymianie układów regulacji
automatycznej węzłów wraz z wymianą pomp na wysokosprawne pompy regulowane
elektronicznie oraz modernizacją układów hydraulicznych węzłów, a także ich osprzętu
pomocniczego.
Ważnym zadaniem z punktu widzenia technicznego było wykonanie systemu
wizualizacji węzłów cieplnych w śródmieściu Namysłowa. Inwestycją objęto 22 węzły
cieplne wyposażone w

automatykę pogodową. Poprzez zrealizowanie

komputerowej

komunikacji pomiędzy stacją operatorską a poszczególnymi sterownikami węzłów,
umożliwiono podgląd

parametrów pracy węzłów, a także

zdalną zmianę

nastaw

poszczególnych parametrów. Spółka w 2020 r. zamierza kontynuować II etap tych prac,
poszerzając system wizualizacji o następne węzły cieplne eksploatowane przez ZEC.
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W 2019 r., dla potrzeb inwestycyjno–transportowo – remontowych zakupiono ciągnik
wraz z przyczepą o ładowności 12 t. Wybudowano także budynek garażowy,
dwustanowiskowy, na terenie kotłowni K-1 przy ul. Reymonta.
Zgodnie z przepisami metrologicznymi, w 2019 roku, przeprowadzono niezbędną
wymianę niektórych liczników ciepła, z funkcją radiowego odczytu wartości energii cieplnej,
jak również zainstalowano nowe układy pomiarowe na obiektach przyłączanych.
Łączna wartość netto zadań inwestycyjnych wyniosła 919 246,22 zł.
Do najważniejszych prac remontowych zrealizowanych w roku 2019, należy zaliczyć:
malowanie pomieszczeń socjalnych na kotłowniach: K-2 ul. Łączańska 12 oraz K-6,
ul. Pułaskiego, remont sklepień zapłonowych kotłów na kotłowniach przy ul. Łączańskiej,
przy ul. Reymonta oraz przy ul. Pułaskiego, remont pokładów rusztowych kotłów oraz
układów sztucznego ciągu na kotłowniach ZEC, wykonanie ekspertyz kominów stalowych,
remont układów pompowych na kotłowniach i węzłach c.o. eksploatowanych przez ZEC,
remonty instalacji technologicznych na kotłowniach ZEC Namysłów, przeglądy-remonty sieci
ciepłowniczych oraz węzłów c.o., remonty środków transportu, przeglądy napędów
elektrycznych urządzeń technologicznych na kotłowniach i węzłach c.o., 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
Spółki. Łączna wartość netto robót remontowych zrealizowanych w 2019 r. wyniosła
797 169,97 zł, w tym realizowanych przez pracowników spółki: 646 299,15 zł.
Oprócz powyższych zadań inwestycyjnych i remontowych ZEC Namysłów wykonał
szereg usług w ramach robót zleconych, w przeważającej większości obejmujących roboty
instalacyjne.
Do najważniejszych zadań zleconych, jakie w 2019 r. zrealizowała Spółka należy
zaliczyć:
1) wymianę sieci c.o. w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie,
2) modernizację instalacji c.o. w sali sportowej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego
w Ligocie,
3) roboty

instalacyjne

w

Namysłowskim

Centrum

Zdrowia

Spółka

w Namysłowie,
4) wykonanie części wspólnych instalacji c.o. w przyłączanych budynkach,
5) montaż i demontaż oświetlenia iluminacyjnego miasta Namysłów.

44

Akcyjna

Łączna wartość netto robót zewnętrznych zrealizowanych w 2019 r. przez Spółkę 126 358,89 zł.
XII Ład przestrzenny
12.1. Plan zagospodarowania przestrzennego
Gmina Namysłów pokryta jest w 100% planami zagospodarowania przestrzennego.
W 2019 r. podjęto jedną uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która dotyczyła kilku działek
zlokalizowanych we wsi Smarchowice Małe.
W 2019 roku podjęto dziesięć uchwał zatwierdzających miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, trzy uchwały zostały w całości unieważnione przez
Wojewodę Opolskiego. W omawianym roku uchwalono też zmianę Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów (zmiana dotyczyła obszaru
miejskiego).
W 2019 r. nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
12.2. Uchwała krajobrazowa
Dnia
przygotowania

17 czerwca 2016 r. została podjęta uchwała nr 224/VII/2016 w sprawie
przez

Burmistrza

Namysłowa

projektu

uchwały

Rady

Miejskiej

w Namysłowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
W roku 2018 prowadzono intensywne prace dotyczące finalnego kształtu uchwały
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. Projekt
przedstawiono ówczesnej Radzie Miejskiej.
W pierwszej połowie 2019 r. po raz kolejny projekt przedłożono do zaopiniowania Radzie
Miejskiej w Namysłowie. Następnie projekt uchwały wyłożono do publicznego wglądu
wyznaczając ustawowy termin na składanie uwag.
Informacja o możliwości zapoznania się z projektem tzw. „uchwały krajobrazowej”
ukazała się na portalu Facebook, w gazecie lokalnej, na słupach ogłoszeniowych
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, celem uświadomienia jak największej liczby
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mieszkańców Gminy Namysłów o ustaleniach przedmiotowej uchwały.
Rada Miejska w Namysłowie dnia 30 maja 2019 r. podjęła uchwałę nr 77/VIII/19
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

XIII Informacja publiczna, skargi, petycje
W roku 2019 do Urzędu Gminy wpłynęło:
• 58 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Zakres wnioskowanych
informacji był bardzo szeroki, m.in. dotyczyły one: spraw pracowniczych tj. liczby
osób zatrudnionych, wynagrodzeń, nagród, naborów; usług świadczonych przez
inspektora ochrony danych osobowych, obsługi bankowej, najmu i dzierżawy,
funkcjonowania BIP, realizacji Budżetu Obywatelskiego i umów zawieranych przez
Gminę.
W przypadku 2 wniosków została wydana decyzja o odmowie udostępnienia
informacji publicznej. Wnioski dotyczyły: udostępnienia wynagrodzeń osób
niebędących osobami publicznymi oraz udostepnienia informacji przetworzonej,
a strona, pomimo wezwania, nie wykazała interesu publicznego.
• 48 skarg, które dotyczyły m.in. działalności Burmistrza, pracowników Gminy,
dyrektorów jednostek, bezczynność organu.
30 skarg rozpatrzono w bezpośrednim postepowaniu, 16 skarg przekazano wg.
właściwości, 2 – anonimowe – pozostawiono bez rozpatrzenia.
• 10 petycji, które dotyczyły:

a) budowy drogi asfaltowej na ul. Brzegowej w Smarchowicach Wielkich,
b) przywrócenia ogrodzenia zbiornika wodnego w Bukowie Śląskiej oraz o podjęcia
działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drodze Bukowa Śląska –
Michalice,
c) nie obciążania opłatą adiacencką mieszkańców ulic: Orląt Lwowskich,
Wileńskiej,

Kombatantów,

Kresowej,

Wschodniej,

Lwowskiej,

1

Maja

i Tarnopolskiej – rozpatrzona negatywnie,
d) Interwencji, uregulowania i oznakowania strefy płatnego parkowania przy ul.
Pocztowej w Namysłowie,
e) wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych,
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f) wykonania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy – niewłaściwie skierowana,
g) obowiązku umieszczania informacji na przystankach, peronach, stanowiskach,
dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi
niewłaściwie skierowana,
h) wykreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków rozpatrzona negatywnie,
i)

zmiany

przepisów

prawa

miejscowego,

podatkowego,

cywilnego,

gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego i zbiórek publicznych,
j) zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie uchwały petycji
skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
Petycje z pozycji „i” i „j” skierowane były do Rady Miejskiej w Namysłowie, a co za
tym idzie wymagają rozstrzygnięcia w formie uchwały, która na dzień złożenia
sprawozdania nie została podjęta.
XIV Realizacja polityk, programów i strategii
W roku 2019 obowiązywał nw. programy, polityki i strategie:
14.1.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -

określający lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych
i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu.
W 2019 r. zaplanowano wydatki na poziomie 555 000,00 zł, a z tytułu wpłat za
wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu Gminy wpłynęło
564 121,91 zł., które zostały wydatkowane na realizację zadań, w szczególności:
a)

funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 –
296 037,64 zł,

b) dotacje dla 9 organizacji i stowarzyszeń na realizację zadania publicznego
z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 120 000,00
zł. W programach uczestniczyło 556 osób,
c)

prowadzenie 5 Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych dla osób uzależnionych
i ich rodzin – 44 253,60 zł. W punktach pracowało 3 terapeutów, psycholog i radca
prawny, którzy przyjęli 498 osób i udzielili 1061 konsultacji oraz skierowali na
terapię 26 osób,

d) dofinansowano kolonie letnie dla 20 osób kwotą 10 000,00 zł,
e)

spektakle teatralne i warsztaty dla 788 uczniów i 60 nauczycieli - kwota 6 210,00
zł. oraz działania profilaktyczne dla 42 osób dorosłych – kwota 5 460,00 zł,

47

f)

działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
37.755,00 zł,

g) sportowe zajęcia pozalekcyjne dla 25 osób – kwota 5 599,15 zł,
h) zakup materiałów, wyposażenia i żywności – 12 283,55 zł.
14.2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - który finansowany był z wpłat za
wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2019 r. w ramach programu
wydatkowano 25 000,00 zł, z tego:
a) prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego przez terapeutę, który
skonsultował 122 osoby – 6 840,00 zł,
b) warsztaty, spektakle i szkolenia , w których wzięło udział 1897 dzieci i młodzieży
ze szkół z terenu Gminy – 15 460,00 zł,
c) zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych – 2 000,00 zł,
d) transport dzieci – 700,00 zł.
14.3. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Namysłów na lata
2017-2021
Strategia obejmuje trzy cele strategiczne: tworzenie warunków do zwiększenia
zatrudnienia oraz wspieranie i integrowanie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem
społecznym, wspieranie rodzin, zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju,
zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa
publicznego w gminie, profesjonalizacja służb społecznych oraz rozwijanie sektora
obywatelskiego. W ramach realizacji strategii, pomoc była udzielana z powodu: ubóstwa –
239 osób (30,52%), niepełnosprawności – 180 osoby (22,99 %), długotrwałej lub ciężkiej
choroby – 199 osób (25,41%), bezrobocia – 134 osób (17,11%), rodziny niepełne – 29 osób
(3,70%), wielodzietności – 40 osób (4,28 %), ochrony macierzyństwa – 55 osoby (5,10 %).
Przy czym 100% to liczba 783 osób korzystających z pomocy ośrodka.
Analiza osób objętych pomocą, którym zrealizowano świadczenia w okresie od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:
Łączna liczba osób to 411 w tym 228 kobiet oraz 183 mężczyznom, z podziałem na wiek,
i tak: od 0 do17 r. ż. - 1 osoba, od 18 do 25 r. ż - 12 osób, od 26 do 35 r. ż. - 73 osoby, od 36
do 45 r. ż. -70 osoby, od 46 do 55 r.ż. - 60 osoby, od 56 do 65 r. ż. -119 osoby, powyżej 66 r.
ż. - 76 osoby.
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Wykształcenie osób korzystających z pomocy: u 7 osób nie ustalono wykształcenia,
8 osób bez wykształcenia, 1 osoba uzyskała niepełne podstawowe,

140 osób

z wykształceniem podstawowym, 14 osób z wykształceniem gimnazjalnym, 1 osoba uzyskała
poziom szkoły ponadgimnazjalnej, 139 osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 60
osób z wykształceniem średnim zawodowym, 35 osób z wykształceniem średnim ogólnym,
1 osoba z wykształceniem policealnym, 1 osoba z wykształceniem wyższym- licencjat, 4 osób
z wykształceniem wyższym.
Łączna liczba rodzin którym zrealizowano świadczenia to 393 ( liczba osób w tych
rodzinach to 809) w tym 45 rodzin było wielodzietnych (liczba osób w tych rodzinach to
225).
Źródłem utrzymania u rodzin 118 była renta/emerytura, u 160 rodzin było inne,
niezarobkowe źródło utrzymania, u 38 rodzin była praca najemna/stała, u 20 praca
najemna/dorywcza,

3

rodziny

źródłem

utrzymania

była

praca

własna/poza

rolnictwem/wykonywanie wolnego zawodu, u kolejnych 3 było użytkowanie indywidualnego
gospodarstwa rolnego, natomiast 51 rodzin wykazywało brak dochodu.
14.4. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wsparciem objętych zostało
237 osób, w tym w formie posiłku – 177 osoby i w formie zasiłku celowego na zakup
żywności – 145 osoby (niektóre z osób otrzymujących zasiłki celowe korzystało też z pomocy
w formie posiłku). Ogólny koszt programu to 267.292,03 zł, udział środków własnych –
107.384,59 zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 159.907,44 zł.
14.5. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urząd Miejski współpracuje z sektorem pozarządowym poprzez zlecanie im realizacji
zadań publicznych. Poszczególne organizacje pozarządowe, znając potrzeby lokalne,
znajdują sposoby na ich zaspokojenie. Łatwiej identyfikują i definiują problemy społeczne
i tym samym – rozwiązują je skuteczniej i efektywniej. Oprócz realizacji priorytetowych
zadań publicznych, Urząd Miejski podejmuje również działania na rzecz wspierania rozwoju
społeczeństwa oraz wzmacniania dialogu międzysektorowego w Gminie Namysłów.
Organizacje pozarządowe, zgodnie z zasadą partnerstwa, biorą udział we
współtworzeniu rocznego Programu współpracy. W czasie konsultacji zgłaszają swoje
propozycje co do projektu Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
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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.
W 2019 roku na podstawie Uchwały Nr 850/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy
Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2019 rok”, współpraca w formie finansowej obejmowała realizację
zadań publicznych w zakresie dwóch obszarów działania, tj. wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz
przeciwdziałania 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, zamieszczane 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 powoływał komisje
konkursowe, właściwe dla zakresu spraw będących przedmiotem konkursów. W trybie
otwartych konkursów ofert, organizowanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688, ze zm.), na
wykonanie poniższych zadań przekazano następujące środki finansowe w formie dotacji:
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 533 990,00 zł oraz ochrona i promocja
zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 120 000,00 zł.
Ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, w tym na
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 1 oraz przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym - 1.
Złożono łącznie 27 ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej – 18 oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym - 9.
Podpisano 25 umów, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 16 i
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 9.
Oprócz powyższych dotacji, zrealizowano szereg innych zadań, w tym:
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• przyznano dotację dla OSP w Smarchowicach Śląskich na organizację zawodów
sportowo-pożarniczych w wysokości 5000,00 zł,
• dofinansowano Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Chorych „Nadzieja” w kwocie 2000,00 zł,
• sfinansowano zakup fantoma do ćwiczeń dla OSP w Ligocie Książęcej za kwotę
1155,00 zł,
• sfinansowano zakup sprzętu sportowego dla LZS Łączany za kwotę 1500,00 zł,
• pokryto koszty przejazdu dzieci do teatru organizowanego przez Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci w Namysłowie za kwotę 700,00 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.
14.6. Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów
w latach 2012-2032.
W 2019 roku z programu skorzystało 34 właścicieli nieruchomości z terenu gminy.
Zutylizowanych zostało ponad 58 ton azbestu. Wartość 52 334,09 zł. z czego 31 850,52 zł pochodziło
że środków Wojewódzkiego i Narodowego Funduszy Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

14.7. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan

gospodarki

niskoemisyjnej

został

przyjęty

uchwałą

Rady

Miejskiej

w Namysłowie, nr 233/VII/16 z dnia 21 lipca 2016 r. Plan ma przyczynić się m.in. do
osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym, tj.: redukcji emisji
gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Realizację przewidziano na lata 2017-2019. Plan zakłada przeprowadzenie szeregu inwestycji
w dziedzinach takich jak:
• ograniczenie emisji w budynkach (termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz
z wymianą lub modernizacją instalacji cieplnej, termomodernizacja obiektów
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użyteczności publicznej i zastosowanie OZE, budowa nowych obiektów użyteczności
publicznej w wysokim standardzie energetycznym, kompleksowe zarządzanie energią
w budynkach użyteczności publicznej),
• zastosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej (montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, wymiana indywidualnych źródeł ciepła
na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne),
• ekologiczne oświetlenie (modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego),
• niskoemisyjny transport (rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego gminy
celem

zmniejszenia

uciążliwości

dla

mieszkańców

i

ograniczenia

emisji,

zrównoważona mobilność mieszkańców),
• gospodarka wodno-ściekowa (optymalny rozwój infrastruktury wodno-ściekowej),
• informacja i edukacja (promocja gospodarki niskoemisyjnej oraz szkolenia i działania
edukacyjne).
14.8. Program profilaktyczny „Fioletowa wstążka”
Przedmiotem

Programu

jest

realizacja świadczeń zdrowotnych

w zakresie

prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej oraz zakup i prowadzenie szczepień
ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. W 2019 roku programem
objęto 164 dziewcząt kl. VII i VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Namysłów na łączną
kwotę 78.720,00 zł.
14.9. Program Opieki nad Zabytkami Gminy Namysłów został stworzony na lata 20182021.
Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami Rada Miejska w Namysłowie uchwałą Nr 96/VIII/19 dnia 24 czerwca 2019 r.
uchwaliła Program Opieki nad Zabytkami Gminy Namysłów na lata 2018-2021.
Gmina Namysłów posiada bogaty i różnorodny zasób dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego, z kilkoma obiektami o wartościach ponadregionalnych. Zamek
w Namysłowie o średniowiecznym rodowodzie czy drewniany kościół w Michalicach
z barokową polichromią wnętrza są zabytkowymi wizytówkami gminy.
Najważniejsze założenia

programu to: zachowanie i zarządzanie dziedzictwem

kulturowym, zahamowanie procesu degradacji lokalnych zabytków, zarządzanie lokalnym
zasobem zabytków, podnoszenie rangi obiektów i zespołów zabytkowych, ochrona
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wiejskiego krajobrazu kulturowego, zachowanie historycznych układów ruralistycznych
w połączeniu z ochroną przyrody i rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenach wiejskich.
14.10. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Namysłów
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Namysłów został przyjęty uchwałą
nr 253/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. i obejmuje lata 20162023. Program został przyjęty w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez zintegrowane działania

na

rzecz

lokalnej

społeczności,

przestrzeni i gospodarki. Program zawiera m.in.:
1) diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb
rewitalizacyjnych (w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej i technicznej),
2) wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji (obszar obejmujący ścisłe
centrum miasta, tj. Rynek i ulice przyległe oraz obszar wzdłuż ul. Władysława
Stanisława Reymonta i ul. Kolejowej),
3) wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszar rewitalizacji,
4) wizję obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji,
5) cele rewitalizacji oraz kierunki działań,
6) listę planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz
listę pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z mechanizmami
zapewnienia komplementarności,
7) zabezpieczenie finansowe działań związanych z realizacją Programu.
Wszystkie ulice miasta zostały poddane analizie diagnostycznej, w oparciu o poniższe
wskaźniki:
• wskaźnik efektywności energetycznej budynków,
• wskaźnik pomocy społecznej,
• wskaźnik bezrobocia długotrwałego,
• wskaźnik starzenia się społeczeństwa,
• wskaźnik wykształcenia osób bezrobotnych.
Z uwagi na realizację w ramach LPR projektów z zakresu mieszkalnictwa,
przeprowadzono również analizę ulic miasta pod kątem spełnienia następujących kryteriów:
• wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
• wysoka stopa bezrobocia długotrwałego,
53

• wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
• niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
• porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że obszarem najbardziej
wymagającym wsparcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji jest historyczne,
zabytkowe centrum miasta. Wyznaczony do rewitalizacji obszar kryzysowy jest
najcenniejszym i najstarszym fragmentem Namysłowa, znajdującym się w strefie A ochrony
konserwatorskiej na całej swojej powierzchni. W granicach rewitalizowanego obszaru
znalazły się cenne historycznie elementy zabudowy, w tym w szczególności zabudowy
mieszkaniowej o wysokich walorach architektonicznych. Wybrany obszar wchodzi w skład
średniowiecznego układu lokacyjnego, którego granice stanowią: średniowieczny obwód
murów miejskich, Wały Jana III i targowisko miejskie, ulica Sikorskiego oraz kanał
Młynówki. Układ ten został wpisany do rejestru zabytków jako założenie urbanistyczne
decyzją nr 367/52 z dnia 23 maja 1952 r.
Granice obszaru do rewitalizacji wyznaczają następujące ulice: od północy:
Piastowska, Kościelna; od wschodu: Forteczna i Wały Jana III; od południa: Podwale;
od zachodu: skrzyżowanie Podwala z Chrobrego.
W granicach obszaru wyznaczonego do rewitalizacji znalazły się zatem następujące
ulice miasta: Piastowska, Kościelna, Chrobrego do skrzyżowania z Podwalem, Krakowska,
3 Maja, Obrońców Pokoju, Dubois do skrzyżowania z Wałami Jana III, Komuny Paryskiej,
Szkolna, Wojska Polskiego, Forteczna, Wały Jana III, Pocztowa, Staszica, Harcerska, Armii
Krajowej, Wróblewskiego, Rynek, Waryńskiego i Jagiellońska.

14.11.

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 Usługo Komunalnych
„EKOWOD” Spółka z o.o. w Namysłowie, został przyjęty uchwałą nr 52/VIII/19 Rady
Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. Plan ten został uchwalony na lata 20192021 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:
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• w ramach stacji uzdatniania wody Jana Pawła II: modernizacja elewacji wieży
operacyjnej, odwiert studni,
• w ramach stacji uzdatniania wody Objazda: budowa zbiornika wody uzdatnionej o poj.
616 m³ oraz wymiana pomp głębinowych, orurowania, modernizacja obudowy studni,
modernizacja linii teletechnicznej,
• w ramach sieci wodociągowej: monitoring, sterowanie i zarządzanie siecią
wodociągową i kanalizacyjną, modernizacja sieci wodociągowej w Minkowskiem,
rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Gałczyńskiego w Namysłowie,
budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Jastrzębiu,
• w ramach oczyszczalni ścieków: budowa systemu gospodarki osadowej,
• w ramach sieci kanalizacji sanitarnej: rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy
ul. Gałczyńskiego w Namysłowie, modernizacja przepompowni ścieków przy
ul. Pamięci Sybiraków i Tuwima w Namysłowie, budowa kanalizacji sanitarnej
Głuszyna – I etap – zakończenie, budowa kanalizacji sanitarnej Głuszyna – II etap,
dokumentacja techniczna sieci kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Śląskich
i Krasowicach, budowa tranzytów kanalizacyjnych dla terenu południowego gminy
Namysłów, modernizacja sieci kanalizacyjnej w ulicy Wały Jana III w Namysłowie,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Smarchowicach – Zielony Dąb,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woskowicach Małych, koncepcja i projekt
techniczny sieci kanalizacyjnej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
w południowej części Namysłowa.
Łączne nakłady finansowe na ww. inwestycje szacuje się na kwotę 49.383.000 zł, w tym
w roku 2019 – 4.179.000 zł, w roku 2020 – 25 874 000 i w roku 2021 – 19 330 000 zł.
Inwestycje te planuje się zrealizować ze środków własnych Spółki EKOWOD i pożyczek z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

XV Realizowane projekty:
15.1. Radosne Przedszkolaki Gminy Namysłów
Projekt finansowany z EFS w kwocie 344 250,00 zł, w okresie od 01.09.2017
do 28.02.2019 r. W roku 2019 zrealizowano wsparcie na kwotę 155 533,93 zł.
Projekt był realizowany w 11 Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego z terenu Gminy,
wsparciem w ramach projektu objętych zostało 342 dzieci oraz 14 nauczycieli, przedszkola
doposażono w pomoce i sprzęt do realizacji zajęć, zrealizowano zajęcia dodatkowe

55

podnoszące jakość edukacji przedszkolnej oraz zapewniono uczestnictwo nauczycieli
w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych.
15.2. Podnosimy jakość edukacji w gimnazjach z terenu Gminy Namysłów
Projekt finansowany ze środków EFS w kwocie 377 340,00 zł, okresie od 25.05.2017
do 31.07.2019 r. W roku 2019 zrealizowano wsparcie w kwocie 242.543,07 zł. Projekt był
realizowany w 4 szkołach gimnazjalnych Gminy Namysłów, celem projektu jest: podniesienie
kompetencji kluczowych u 353 uczniów, organizacja 57 jednodniowych wyjazdów
edukacyjnych,

doposażenie

7

pracowni

szkolnych

oraz

podniesienie

kompetencji

zawodowych u 5 nauczycieli.
15.3. Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego
W 2019 r. Gmina Namysłów będąca liderem projektu, zrealizowała wspólnie z
partnerami, tj. Gminami: Domaszowice, Pokój, Świerczów i Wilków, zadanie na ogólną
wartość 402.003,19 zł, z czego w:
• Gminie Namysłów na kwotę ogółem 197.191,60 zł, w tym: 134.641,80 zł na zakup
środków dydaktycznych dla szkół podstawowych, 11.567,17 zł na wypłatę
wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie 240 godzin zajęć pozalekcyjnych,
20.950,70 zł na wypłatę tzw. „13” za 2018 r. oraz 30.031,93 zł na koszty związane z
obsługą projektu,
• Gminie Domaszowice na kwotę ogółem 51.949,03 zł,
• Gminie Pokój na kwotę ogółem 44.206,11 zł,
• Gminie Świerczów na kwotę ogółem 56.130,46 zł,
• Gminie Wilków na kwotę ogółem 52.525,99 zł.
15.4. Bliżej rodziny i dziecka
Projekt zakłada wsparcie dla rodzin borykających się z problemami opiekuńczowychowawczymi oraz wsparcie pieczy zastępczej (II edycja). Projekt realizowany jest przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach II edycji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w okresie od lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
Celem projektu jest zwiększenie szans na reintegrację rodzin biologicznych z terenu
gminy

Namysłów,

przeżywających

trudności

w

pełnieniu

funkcji

opiekuńczo-

wychowawczych .
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej powstało Centrum Wsparcia Rodziny obsługiwane
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przez asystenta rodziny, psychologa, prawnika oraz mediatora. Rodziny korzystać mogą
z konsultacji oraz poradnictwa specjalistycznego, terapii rodzinnej, mediacji i pomocy
prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego. W ramach projektu realizowane są
2 pikniki

oraz 2 wyjazdy integracyjne dla rodzin uczestniczących w projekcie mające na

celu wymianę doświadczeń rodzin w pełnieniu ich funkcji oraz zapobieganie ich izolacji w
środowisku lokalnym. Obecnie w projekcie uczestniczy 14 rodzin objętych wsparciem
asystenta rodziny, 61 rodzin skorzystało z porad psychologa i prawnika oraz u 11 rodzin
przeprowadzone zostały mediacje rodzinne.
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
budżetu państwa.
Ogólny koszt projektu wynosi: 290 964,45 zł., w tym w: 2018 r. wykorzystano kwotę
- 50.877,26 zł, w 2019 r. - 97.493,80 zł.
15.5. Moja szkoła, mój sukces!
1. Projekt finansowany ze środków unijnych realizowany od października 2018 do
czerwca 2019 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Głuszynie.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 112 uczniów. Utworzenie
warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie
pracowni przyrodniczo-matematycznych, udostępnienie uczniom i nauczycielom
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),wsparcie szkoły w
procesie indywidualnej pracy z uczniem oraz podniesienie kompetencji nauczycieli
w okresie 01.09.2018-30.06.2019.
Pozyskano środki w kwocie: 79.370,60 zł wydatkowano w 2019 roku kwotę

-

62.053,18 zł.
2. Projekt finansowany ze środków unijnych, realizowany od października 2018 do
czerwca 2019 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w
Namysłowie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 156
uczniów z SP4 w Namysłowie, utworzenie warunków do nauczania opartego na
metodzie

eksperymentu

poprzez

doposażenie

pracowni

przyrodniczo-

matematycznych, udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wsparcie szkoły w procesie indywidualnej
pracy z uczniem oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w okresie 01.09.201830.06.2019 r.
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Do budżetu gminy pozyskano środki w kwocie: 67.425,95 zł wydatkowano w roku
2019 kwotę - 50.913,91 zł .
15.6. Edukacja – przyszłością!
1. Projekt finansowany ze środków unijnych realizowany od października 2018 do
czerwca 2019 w Szkole Podstawowej w Kamiennej
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, utworzenie warunków do
nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni
przyrodniczo-matematycznych, udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wsparcie szkoły w procesie
indywidualnej pracy z uczniem oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w okresie
01.09.2018-30.06.2019 r.
Do budżetu gminy pozyskano środki w kwocie: 67.366,15 zł wydatkowano w roku
2019 kwotę - 53.106,05 zł.
2. Projekt finansowany ze środków unijnych, realizowany od października 2018
do czerwca 2019 w Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie. Celem projektu jest
podniesienie kompetencji kluczowych u 137 uczniów z SP5 w Namysłowie,
utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez
doposażenie

pracowni

przyrodniczo-matematycznych,

udostępnienie

uczniom

i nauczycielom nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
wsparcie szkoły w procesie indywidualnej pracy z uczniem oraz podniesienie
kompetencji nauczycieli w okresie 01.09.2018-30.06.2019.
Do budżetu gminy pozyskano środki w kwocie: 87.851,65 zł wydatkowano
w roku 2019 kwotę - 70.682,05 zł.

15.7. Edukacja bez barier!
Projekt finansowany ze środków unijnych, realizowany od października 2018 r.
do czerwca 2019 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 272 uczniów z SP4 w
Namysłowie, utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
poprzez doposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, udostępnienie uczniom
i nauczycielom nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),wsparcie
szkoły w procesie indywidualnej pracy z uczniem oraz podniesienie kompetencji nauczycieli
w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2019 r.
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Do budżetu gminy pozyskano środki w kwocie: 87.231,50 zł wydatkowano w roku
2019 kwotę - 67.877,89 zł.
15.8. Najważniejsze projekty inwestycyjne realizowane przy wykorzystaniu środków
zewnętrznych:
Lp.
1

2

3

4

5

Nazwa
projektu
Realizacja strategii
niskoemisyjnych na
obszarze Subregionu
Północnego
Województwa
Opolskiego
Utworzenie Centrum
Bioróżnorodności nad
rzeką Widawą w
Namysłowie.
Budowa Punktu
Selektywnej Zbiórki
Odpadów
Komunalnych
w Namysłowie
Termomodernizacja
Przedszkola
w Bukowie Śląskiej
Maluch + edycja 2019
- dofinansowanie
funkcjonowania miejsc
żłobkowych

Koszt
całkowity
5.816 611,78

Dofinansowanie
4.873 713,16

Źródło
wsparcia
RPO WO
2014-2020

Okres
realizacji
2017-2019

2.951.250,00

2.508.562,50

RPO WO
2014-2020

2018-2020

1.205.807,30

978.975,08

RPO WO
2014-2020

2019-2020

1.142.114,20

499.800,00

RPO WO
2014-2020

2019-2020

781.905,60

162.000,00

Resortowy program
rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3
„MALUCH+” 2019
(moduł 2)
Opolski Urząd
Wojewódzki
Program rozwoju
małej infrastruktury
sportoworekreacyjnej
o charakterze
wielopokoleniowym
OSA 2019
Ministerstwo
Sportu
i Turystyki
Programu
Operacyjnego
Wiedza Edukacja
Rozwój
2014-2020
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
Fundusz Dróg
Samorządowych
Opolski Urząd
Wojewódzki

2019

6

Budowa Otwartych
Stref Aktywności
na terenie
Gminy Namysłów

159.386,91

78.105,00

7

Wzrost jakości usług
administracyjnych w
Dzierżoniowie,
Kluczborku,
Kędzierzynie-Koźlu,
Namysłowie, Prudniku

257.350,00

216.894,58

8

Budowa dróg gminnych
- ulicy Lipowej,
Podleśnej
i Brzozowej

3.810.798,30

1.904.655,00
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2019

2019-2020

2019

9

10

w Namysłowie
wraz z kanalizacją
deszczową
i oświetleniem
Budowa zespołu boisk
sportowych przy
Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
w Ligocie Książęcej
wraz z remontem sali
gimnastycznej
Budowa drogi gminnej
w Barzynie

2.260.000,00

735.500,00

Polska Sportowa
Ministerstwo
Sportu
i Turystyki

2019-2020

579.972,22

324.960,00

Fundusz Dróg
Samorządowych
Opolski Urząd
Wojewódzki

2019

XVI Wykaz najważniejszych inwestycji zrealizowanych w roku 2019:
1)

Budowa drogi gminnej w Barzynie (w ramach inwestycji wykonano drogę o nawierzchni
z betonu asfaltowego) – wartość inwestycji: 579.972,22 zł,

2)

Budowa dróg gminnych – ulicy Lipowej, Podleśnej i Brzozowej w Namysłowie wraz z
kanalizacją deszczową i oświetleniem (w ramach inwestycji wykonano drogi o
nawierzchni z kostki betonowej, wraz z jednostronnymi chodnikami i zjazdami o
nawierzchni z kostki betonowej, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym) –
wartość inwestycji: 3.810.798,30 zł,

3)

Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie (w ramach
inwestycji rozbudowano oświetlenie terenu cmentarza, wykonano tabernakulum do
kaplicy oraz koncepcję budowy kolumbarium) – wartość inwestycji: 143.814,46 zł,

4)

Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie (w ramach inwestycji wykonano
wentylację mechaniczną pomieszczeń archiwum w budynku A, zmodernizowano
piwnice oraz wyremontowano dach i taras) – wartość inwestycji: 256.411,41 zł,

5)

Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej
(w ramach inwestycji przebudowano instalację centralnego ogrzewania) – wartość
inwestycji: 32.581,03 zł,

6)

Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich –
wartość inwestycji 93.480,00 zł,

7)

Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej - etap II (w ramach inwestycji wykonano
kompleksową

termomodernizację

wraz

z

remontem

pomieszczeń

obiektu

i

zagospodarowania terenu) – wartość inwestycji: 1.142.114,20 zł, w tym kwota
406.116,10 zł w ramach wydatków niewygasających,
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8)

Przebudowa Przedszkola Nr 4 Oddział w Krasowicach (w ramach inwestycji
przebudowano pomieszczenia obiektu) – wartość inwestycji: 29.700,00 zł,

9)

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Smarchowicach Małych – wartość
inwestycji: 21.200,00 zł,

10) Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Kolejowej w Namysłowie (w ramach inwestycji
wykonano alejki spacerowe oraz schody terenowe) – wartość inwestycji: 70.996,19 zł;
11) Rozbudowa placów zabaw w Namysłowie (w ramach inwestycji rozbudowano place
zabaw na terenie Namysłowa, przy ulicach: Stawowej, Wileńskiej-Orląt Lwowskich i
Reja-Iwaszkiewicza) – wartość inwestycji: 53.010,53 zł,
12) Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Igłowicach – wartość inwestycji:
21.123,55 zł,
13) Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów (w ramach
inwestycji wybudowano ścieżkę rowerową i przebudowano chodnik na ciąg pieszorowerowy z oświetleniem w Kamiennej oraz wybudowano ścieżki rowerowe i ciągi
pieszo-rowerowe wraz z przebudową dróg w Józefkowie i na trasie Michalice-Bukowa
Śląska) – wartość inwestycji: 5.154.996,27 zł,
14) Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów (w ramach inwestycji
rozbudowano oświetlenie drogowe w Namysłowie: ul. Plater, 1 Maja-Pamięci
Sybiraków, Baczyńskiego-Kilińskiego, Kościuszki i rondo św. Nepomucena oraz na
terenach wiejskich w: Kamiennej, Kowalowicach, Minkowskiem, Smarchowicach
Śląskich, Smogorzowie, Woskowicach Małych i Wszeradowie) – wartość inwestycji:
296.272,36 zł,
15) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu (w ramach inwestycji przebudowano
podłogę oraz wykonano malowanie sali) – wartość inwestycji: 79.572,29 zł,
16) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie (w ramach inwestycji wykonano
modernizację pomieszczeń) – wartość inwestycji: 15.000,00 zł,
17) Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie (w ramach inwestycji wybudowano budynek
świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu) – wartość inwestycji: 794.848,76 zł,
18) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ziemiełowicach (w ramach inwestycji przebudowano
pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi) – wartość inwestycji: 30.000,00 zł,
19) Prace restauratorskie zabytkowej kapliczki w Kowalowicach – wartość inwestycji:
23.000,00 zł,
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20) Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie
Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej (w ramach inwestycji wyremontowano
salę gimnastyczną) - wartość inwestycji 80.000,00 zł,
21) Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Namysłów (w ramach inwestycji
powstały strefy aktywności w 6 miejscowościach: Minkowskiem, Pawłowicach
Namysłowskich, Żabie, Rychnowie, Krasowicach) – wartość inwestycji: 159.386,91 zł.
XVII Związki i stowarzyszenia
17.1. Związek Gmin Śląska Opolskiego.
25 listopada 2015 r., uchwałą nr 130/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie, Gmina
Namysłów przystąpiła do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęła jego Statut.
Celem Związku jest rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego.
Związek świadczy usługi na rzecz swoich członków, obejmujące następujące zadania:
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji mających znaczenie dla rozwoju
społecznego i gospodarczego gmin; prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej;
organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku; promocja gmin wobec
partnerów w kraju i za granicą; podejmowanie i realizacja przedsięwzięć gospodarczych
o

charakterze

użyteczności

publicznej;

występowanie

do

władz

państwowych

i samorządowych w sprawach mających znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego
gmin.
17.2. Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”
2 kwietnia 2015 r., uchwałą nr 67/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie), Gmina
Namysłów przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony
Szlak" w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
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,
a w szczególności: opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin: Domaszowice,
Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów, Świerczów; realizację i wspieranie
działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru wspomnianych gmin oraz
innych działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich; promocję obszarów wiejskich
położonych w gminach oraz propagowanie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii
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Rozwoju; mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju
obszarów wiejskich, a tym samym w opracowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;
upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na
obszarach wiejskich, działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.
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.
17.3. Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny
29 stycznia 2015 r., uchwałą nr 24/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie, Gmina
Namysłów przystąpiła do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-NamysłówOlesno.
Stowarzyszenie ma na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz
dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących
obszar funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno poprzez: wspólne planowanie rozwoju
(uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych); promowanie partnerskiego modelu
współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów; integrację działań
zmierzających

do

zrównoważonego

rozwoju

jednostek

samorządu

terytorialnego;

podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizację wspólnych
przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój
obszaru funkcjonalnego; pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć
prorozwojowych i wspólną realizację projektów; wymianę informacji i doświadczeń
w zakresie wykonywanych zadań własnych Stowarzyszonych jednostek samorządu
terytorialnego; administrowanie wspólną infrastrukturą i pozostałym posiadanym majątkiem;
promocję i działalność informacyjną; współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami
o podobnych celach działania; inne działania realizujące cele statutowe.
Stowarzyszenie reprezentuje interesy jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych
w obszarze funkcjonalnym Kluczbork-Namysłów-Olesno i podejmuje się obrony tych
interesów.

63

XVIII Zarządzenia Burmistrza Namysłowa
W roku 2019 Burmistrz Namysłowa wydał 225 zarządzeń dotyczące:
• planu finansowego projektu budżetu gminy Namysłów na 2019 rok,
• pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli –
dla Sekretarza Gminy, Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Naczelnika
Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w
Namysłowie (4),
• upoważnienia Dyrektora OPS oraz zastępcy Dyrektora OPS w Namysłowie do
przeprowadzenia spraw wynikających z ustawy o pomocy społecznej osobom
uprawnionym do alimentów oraz wydawania w tych prawach decyzji (2),
• upoważnienia dla pracowników OPS w Namysłowie ws. przeprowadzenia spraw
wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (4),
• powołania Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie,
• zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali
mieszkalnych będących własnością Gminy Namysłów,
• zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania,
• ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki
Zdrowotnej ,,Fioletowa Wstążka” obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi
HPV wśród dziewcząt będących uczennicami drugich klas gimnazjum z terenu Gminy
Namysłów,
• harmonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich,
• zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z
budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizacje zadań publicznych z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku,
• ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku,
• ogłoszenia o przedłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie na realizacje
zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2019 roku,
• powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje
z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych
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z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku oraz
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku (2,)
• harmonogramu wyborów Zarządów osiedli w Namysłowie,
• zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora
Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej ,,Fioletowa Wstążka” obejmującego
profilaktykę przeciwko HPV,
• uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2019 roku (9),
• dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy 2019 roku (26),
• terminów

przeprowadzenia

postępowania

rekrutacyjnego

i

postępowania

uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok szkolny
2019/ 2020 (2),
• zmian dotacji celowych w 2019 roku (27),
• zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2019 rok (12),
• dzierżawy, najmu i użyczenia gruntów przeznaczonych na cele rolne i działalność
gospodarczą,
• powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych
z naborem kandydatów na stanowiska w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego
ds.: windykacji należności gminnych (2), księgowości analitycznej dochodów
nieopodatkowanych (2), księgowości jednostek oświatowych i Żłobka, Kierownika
Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka,
• powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych
z naborem kandydatów na stanowiska w Wydziale Organizacyjnym Urzędu
Miejskiego ds.: prawno – administracyjnych, ds. bhp i ochrony przeciwpożarowej (2),
ds. administracyjno – gospodarczych,
• powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych
z naborem kandydatów na Strażnika Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim
w Namysłowie (3), Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Namysłowie,
• nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
• powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie dzierżawę
i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów (2),
• zbycia nieruchomości w Namysłowie (10), Nowych Smarchowicach (3), Brzezince (1)
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• ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi oraz Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie (2),
• ustanowienia Pełnomocnika Burmistrza Namysłowa do spraw wyborów,
• zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru sołtysa i rady soleckiej
w Objeździe,
• wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami posłów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.,
• zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu
za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych
stanowiących własność Gminy Namysłów,
• ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych do użytkowania
rolniczego,
• zamiany nieruchomości w Głuszynie oraz w Smarchowicach Wielkich (2),
• wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań i zapewnienia
funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach
specjalnych,
• udzielenia pożyczki dla Ochotniczej straży Pożarnej w Rychnowie na realizacje
zadania pod nazwą: ,,Modernizacja świetlicy wiejskiej na Izbę Pamięci tradycji
w Rychnowie”,
• powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Przedszkola nr 3
w Namysłowie (2),
• planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019,
• sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
• zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (2),
• powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiego zespołu
informatycznego w Gminie Namysłów (2),
• dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą (2),
• ogłoszenia naboru kandydatów do Namysłowskiej Rady Seniorów,
• powołania komisji w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem
przedstawicieli do Namysłowskiej Rady Seniorów,
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• wskazania przedstawicieli Burmistrza Namysłowa do Namysłowskiej Rady Seniorów,
• powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 4
w Namysłowie (2),
• ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
• zmieniające zarządzenie nr 102/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 kwietnia
2019 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz
miejskiego zespołu informatycznego w Gminie Namysłów,
• zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2019 rok,
• nabycia nieruchomości w Głuszynie oraz w Namysłowie (2),
• przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2018 rok,
• ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie na czas
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
• ogłoszenia składa II kadencji Namysłowskiej Rady seniorów na lata 2019-2023,
• zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
• przedstawienia raportu o stanie Gminy Namysłów za 2018 rok,
• zmieniające zarządzenia w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu,
• uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2019 roku,
• zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska
urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w
Namysłowie

oraz

na

wolne

stanowiska

kierowników

gminnych

jednostek

organizacyjnych,
• dzierżawy gruntu przeznaczonego na cele sportowo- rekreacyjne i najmu lokalu
użytkowego,
• udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Zastępcę
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie,
• upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do
wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Namysłowskiego Ośrodka
Kultury w Namysłowie,
• zmieniające zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Namysłowie (3),
• zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie (2),
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• udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie (2),
• upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do wydawania
decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań (4),
• uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2019 roku (4),
• zbycia udziałów w drodze sprzedaży,
• udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez:
Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1,
Nr2, Nr,5 w Namysłowie(4),
• dzierżawy gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą i najmu lokali
użytkowych,
• wprowadzenia instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miejskim
oraz u inkasenta,
• ustalenia regulaminu konkursu na najpiękniej udekorowaną zagrodę,
• ustalenia regulaminu konkursu na różnorodne formy twórczości artystycznej
związanej z tradycją dożynkową,
• powołania

Komisji

Egzaminacyjnej

do

przeprowadzenia

postepowań

egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego,
• przedstawienia informacji za I półrocze 2019 roku o przebiegu wykonania budżetu
gminy Namysłów i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury
w Namysłowie,
• wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku,
• ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2019 roku ,,- Wyprawka Szkolna”,
• przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Urzędzie
Miejskim w Namysłowie,
• dzierżawy i użyczenia gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą i cele
rolne,
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• zmieniające zarządzenia w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Namysłów,
• ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej mienie
Gminy Namysłów,
• przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wczesnego ostrzegania
(SWO) o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania (SWA),
• utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Centrum
Zarządzania Kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania,
• ogłoszenia konsultacji dot. projektu:, ,,Rocznego programu współpracy Gminy
Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,
• ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
• powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę
Namysłów,
• ustalenia składu i zasad powoływania członków Namysłowskiej rady Sportu oraz
ustalenia regulaminu jej działania,
• ogłoszenia składu I kadencji Namysłowskiej Rady Sportu,
• wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskiego Centrum Zdrowia - Spółka
Akcyjna z siedzibą w Namysłowie oraz do gminnej spółki Namysłowski Ośrodek
Sportu i rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Namysłowie (2),
• przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok,
• najmu budynków gospodarczych na cele rolnicze,
• ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz
najem

lokali

użytkowych

stanowiących

własność

Gminy

Namysłów

wykorzystywanych na cele inne niż rolne,
• powołania

Komisji

Egzaminacyjnej

do

przeprowadzenia

postepowań

egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego,
• upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz przekazywania informacji
z realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
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• dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz najmu lokali użytkowych stanowiących
własność gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolnicze oraz inne niż rolne,
• ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług informatycznych w OPS
w Namysłowie,
• wniesienia wkładu pieniężnego i i niepieniężnego do spółki gminnej Zakład
Wodociągów i Usług Komunalnych ,,EKOWOD” Sp.z.o.o. w Namysłowie,
• przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej, polegającego na zapewnieniu schronienia osobom
bezdomnym z terenu gminy Namysłów w 2020 roku.
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Załącznik nr 1
Raport o stanie Gminy Namysłów za rok 2019
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie:
Lp.

Tytuł uchwały

Nr uchwały

Data
podjęcia

Forma realizacji

1.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia Statutu Gminy
Namysłów

21/VIII/19

9.01.2019 r.

zrealizowano

2.

ws. powołania Komisji Statutowej
Rady Miejskiej w Namysłowie

22/VIII/19

9.01.2019 r.

zrealizowano

3.

ws. wyboru przewodniczącego
Komisji Statutowej Rady Miejskiej
w Namysłowie

23/VIII/19

9.01.2019 r.

zrealizowano

4.

ws. skargi na działanie dyrektora i
nauczycieli Szkoły Podstawowej w
Kamiennej

24/VIII/19

9.01.2019 r.

zrealizowano

5.

ws. zmiany w statucie Żłobka w
Namysłowie

25/VIII/19

9.01.2019 r.

zrealizowano

6.

ws. określenia kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do publicznych
przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Namysłów oraz
dokumentów określających
spełnianie tych kryteriów, a także
określenia liczby punktów
możliwych do uzyskania za
poszczególne kryteria

26/VIII/19

9.01.2019 r.

w trakcie realizacji

7.

ws. określenia kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do publicznych
szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Namysłów oraz
dokumentów określających
spełnianie tych kryteriów, a także
określenia liczby punktów
możliwych do uzyskania za
poszczególne kryteria

27/VIII/19

9.01.2019 r.

w trakcie realizacji

8.

ws. porozumienia z Gminą Opole

28/VIII/19

9.01.2019 r.

zrealizowano

9.

ws. Gminnych Programów
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie Namysłów w 2019 roku

29/VIII/19

9.01.2019 r.

zrealizowano
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10.

ws. ustalenia wysokości i
warunków udzielania bonifikat od
wniesienia opłaty jednorazowej z
tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości
gruntowych stanowiących własność
Gminy Namysłów

30/VIII/19

9.01.2019 r.

uchwała uchylona

11.

ws. uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej

31/VIII/19

9.01.2019 r.

zrealizowano

12.

ws. uchwalenia budżetu gminy na
2019 rok

32/VIII/19

21.01.2019 r.

podjęty w uchwale plan
finansowy oraz jego
zmiany przekazano do
wykonania
poszczególnym
wydziałom i jednostkom
organizacyjnym

13.

ws. przeprowadzenia wyborów
sołtysów, rad sołeckich i zarządów
osiedli na terenie Gminy Namysłów

33/VIII/19

21.01.2019 r.

zrealizowano

14.

ws. zmiany uchwały ws. poboru
podatków i opłat w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso

34/VIII/19

21.01.2019 r.

zrealizowano

15.

ws. zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Namysłowie na 2019 rok

35/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano

16.

ws. zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rady Miejskiej w Namysłowie na
2019 rok

36/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano

17.

ws. zatwierdzenia planu pracy
Komisji Planowania
Przestrzennego, Porządku
Publicznego i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Namysłowie na
2019 rok

37/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano

18.

ws. zatwierdzenia planu pracy
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Namysłowie na
2019 rok

38/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano

19.

ws. zatwierdzenia planu pracy
Komisji Budżetu i Gospodarki
Rady Miejskiej w Namysłowie na
2019 rok

39/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano

20.

ws. zatwierdzenia planu pracy
Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w

40/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano
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Namysłowie na 2019 rok
21.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia Statutu Gminy
Namysłów

41/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano

22.

ws. zmiany uchwały ws. powołania
Komisji Statutowej Rady Miejskiej
w Namysłowie

42/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano

23.

ws. nadania nazwy rondu

43/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano

24.

ws. nadania nazwy ulicy

44/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano

25.

ws. ustalenia wysokości i
warunków udzielania bonifikat od
wniesienia opłaty jednorazowej z
tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości
gruntowych stanowiących własność
Gminy Namysłów

45/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano

26.

ws. ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę
Namysłów oraz określenia granic
ich obwodów

46/VIII/19

21.02.2019 r.

w trakcie realizacji

27.

ws. wskazania miejsca realizacji
obowiązku szkolnego uczniom
oddziałów klas VI Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Bolesława
Prusa w Namysłowie

47/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano

28.

ws. wskazania miejsca realizacji
obowiązku szkolnego uczniom
oddziałów klas VI Szkoły
Podstawowej nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Władysława
Stanisława Reymonta w
Namysłowie

48/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano

29.

ws. zmiany nazwy Szkoły
Podstawowej nr 2 w Namysłowie

49/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano

30.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia Statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Namysłowie

50/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano

31. ws. wyrażenia zgody na zawarcie
Aneksu nr 5 umowy o partnerstwie
na rzecz realizacji Projektu pn.
„Klucz do kompetencji w Szkołach
Podstawowych powiatu
namysłowskiego” pomiędzy Gminą
Namysłów a Gminą Wilków,
Gminą Świerczów, Gminą

51/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano
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Domaszowice, Gminą Pokój
32. 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 2019-2021

52/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano

33.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

53/VIII/19

21.02.2019 r.

zrealizowano

34.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia budżetu gminy na 2019
rok

54/VIII/19

21.02.2019 r.

podjęty w uchwale plan
finansowy oraz jego
zmiany przekazano do
wykonania
poszczególnym
wydziałom i jednostkom
organizacyjnym

35.

ws. powołania Komisji skarg,
wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Namysłowie

55/VIII/19

28.03.2019 r.

zrealizowano

36.

ws. wyboru przewodniczącego
Komisji skarg, wniosków i petycji
Rady Miejskiej w Namysłowie

56/VIII/19

28.03.2019 r.

zrealizowano

37.

ws. zmiany uchwały ws. powołania
Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Namysłowie

57/VIII/19

28.03.2019 r.

zrealizowano

38.

ws. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych w zakresie
Budżetu Obywatelskiego
Namysłowa na 2019 rok

58/VIII/19

28.03.2019 r.

zrealizowano

39.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie
Aneksu nr 6 umowy o partnerstwie
na rzecz realizacji Projektu pn.
„Klucz do kompetencji w Szkołach
Podstawowych powiatu
namysłowskiego” pomiędzy Gminą
Namysłów a Gminą Wilków,
Gminą Świerczów, Gminą
Domaszowice, Gminą Pokój

59/VIII/19

28.03.2019 r.

zrealizowano

40.

ws. zatwierdzenia planu pracy
Komisji Statutowej Rady Miejskiej
w Namysłowie na 2019 rok

60/VIII/19

28.03.2019 r.

zrealizowano

41.

ws. zmiany uchwały ws. zmiany

61/VIII/19

28.03.2019 r.

zrealizowano
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nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Namysłowie
42.

ws. zasad 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 6letnie i dzieci młodsze

62/VIII/19

28.03.2019 r.

w trakcie realizacji

43.

ws. uchwalenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Woskowice Małe

63/VIII/19

28.03.2019 r.

zrealizowano

44.

ws. zmiany uchwały ws. poboru
podatków i opłat w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso

64/VIII/19

28.03.2019 r.

zrealizowano

45.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

65/VIII/19

28.03.2019 r.

zrealizowano

46.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia budżetu gminy na 2019
rok

66/VIII/19

28.03.2019 r.

podjęty w uchwale plan
finansowy oraz jego
zmiany przekazano do
wykonania
poszczególnym
wydziałom i jednostkom
organizacyjnym

47.

ws. przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Namysłów w
2019 roku

67/VIII/19

28.03.2019 r.

zrealizowano
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48.

ws. zmiany uchwały nr 58/VIII/19
Rady Miejskiej w Namysłowie z
dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych w zakresie
Budżetu Obywatelskiego
Namysłowa na 2019 rok

68/VIII/19

24.04.2019 r.

zrealizowano

49.

ws. zmiany uchwały ws. powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Namysłowie

69/VIII/19

30.05.2019 r.

zrealizowano

50.

ws. zmiany uchwały ws. powołania
Komisji Budżetu i Gospodarki
Rady Miejskiej w Namysłowie

70/VIII/19

30.05.2019 r.

zrealizowano

51.

ws. zmiany uchwały ws. powołania
Komisji Statutowej Rady Miejskiej
w Namysłowie

71/VIII/19

30.05.2019 r.

zrealizowano

52.

ws. skargi na działalność
Burmistrza Namysłowa

72/VIII/19

30.05.2019 r.

zrealizowano

53.

ws. skargi na działalność
Burmistrza Namysłowa

73/VIII/19

30.05.2019 r.

zrealizowano

54.

ws. wniosku dotyczącego zmiany
przeznaczenia działki nr 63/1
położonej w Namysłowie w
miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

74/VIII/19

30.05.2019 r.

zrealizowano

55.

ws. nadania imienia Szkole
Podstawowej nr 2 w Namysłowie

75/VIII/19

30.05.2019 r.

zrealizowano

56.

ws. ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy
Namysłów

76/VIII/19

30.05.2019 r.

zrealizowano

57.

ws. ustalenia zasad i warunków
sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane

77/VIII/19

30.05.2019 r.

zrealizowano

58.

ws. udzielenia pomocy finansowej
dla powiatu namysłowskiego na
realizację zdania pn. „Modernizacja
chodnika przy drodze powiatowej
nr DP 1102 O w miejscowości

78/VIII/19

30.05.2019 r.

nie zrealizowano ze
względu na rezygnację z
realizacji zadania
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Kowalowice”
59.

ws. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Józefków

79/VIII/19

30.05.2019 r.

w trakcie realizacji

60.

ws. odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy na okres 15 lat

80/VIII/19

30.05.2019 r.

zrealizowano

61.

ws. zmiany uchwały ws. poboru
podatków i opłat w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso

81/VIII/19

30.05.2019 r.

zrealizowano

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

82/VIII/19

30.05.2019 r.

zrealizowano

63.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia budżetu gminy na 2019
rok

83/VIII/19

30.05.2019 r.

podjęty w uchwale plan
finansowy oraz jego
zmiany przekazano do
wykonania
poszczególnym
wydziałom i jednostkom
organizacyjnym

64.

ws. powołania Zespołu do spraw
zaopiniowania kandydatów na
ławników do sądów powszechnych
oraz zaciągnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego policji informacji o
kandydatach na ławników

84/VIII/19

30.05.2019 r.

zrealizowano

65.

ws. zmiany uchwały nr 784/VII/18
Rady Miejskiej w Namysłowie z
dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie
określenia szczegółowych
warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze

85/VIII/19

30.05.2019 r.

zrealizowano

66.

ws. nieudzielenia Burmistrzowi
Namysłowa wotum zaufania

86/VIII/19

13.06.2019 r.

zrealizowano

67.

ws. zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Namysłów
wraz ze sprawozdaniem w
wykonania budżetu za 2018 rok

87/VIII/19

13.06.2019 r.

zrealizowano

68.

ws. zatwierdzenia
skonsolidowanego bilansu Gminy
Namysłów za 2018 rok

88/VIII/19

13.06.2019 r.

zrealizowano

62.
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69.

ws. absolutorium dla Burmistrza
Namysłowa

89/VIII/19

13.06.2019 r.

zrealizowano

70.

ws. wyrażenia zgody na
wystąpienie Gminy Namysłów z
Lokalnego Centrum Rozwoju
„Samorządowa Polska” Namysłów
sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
oraz na wystąpienie Gminy
Namysłów ze spółki Krajowy
Fundusz Seniora sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie

90/VIII/19

13.06.2019 r.

zrealizowano w § 1 pkt. 1

71.

ws. przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 20192021

91/VIII/19

24.06.2019 r.

w trakcie realizacji

72.

ws. zmiany uchwały ws. ustalenia
planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych
przez Gminę Namysłów oraz
określenia granic ich obwodów

92/VIII/19

24.06.2019 r.

w trakcie realizacji

73.

ws. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Objazda

93/VIII/19

24.06.2019 r.

zrealizowano

74.

ws. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Michalice

94/VIII/19

24.06.2019 r.

zrealizowano

75.

ws. uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Namysłów

95/VIII/19

24.06.2019 r.

zrealizowano

76.

ws. przyjęcia programu Opieki nad
Zabytkami Gminy Namysłów na
lata 2018-2021

96/VIII/19

24.06.2019 r.

zrealizowano

77.

ws. określenia zasad zwiększenia
środków funduszu sołeckiego

97/VIII/19

24.06.2019 r.

realizacja uchwały od
roku 2020

78.

ws. dopuszczenia zapłaty podatków
stanowiących dochód budżetu
Gminy namysłów za pomocą
innego instrumentu, w tym
instrumentu płatniczego, na którym
przechowywany jest pieniądz
elektroniczny

98/VIII/19

24.06.2019 r.

zrealizowano

79.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

99/VIII/19

24.06.2019 r.

zrealizowano
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80.

ws. zmiany uchwały ws. powołania
Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w
Namysłowie

100/VIII/19

29.07.2019 r.

zrealizowano

81.

ws. zmiany uchwały ws. powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Namysłowie

101/VIII/19

29.07.2019 r.

zrealizowano

82.

ws. rozpatrzenia wniosku
mieszkanki Jastrzębia

102/VIII/19

29.07.2019 r.

zrealizowano

83.

ws. wniosku o nieupublicznianie
danych osobowych podczas sesji
Rady Miejskiej w Namysłowie

103/VIII/19

29.07.2019 r.

zrealizowano

84.

ws. skargi na działanie dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Namysłowie

104/VIII/19

29.07.2019 r.

zrealizowano

85.

ws. zmiany uchwały ws. określenia
zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz wysokości
stypendiów za osiągnięte wyniki
sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie
sportowym

105/VIII/19

29.07.2019 r.

w trakcie realizacji

86.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie
porozumień międzygminnych

106/VIII/19

29.07.2019 r.

w trakcie realizacji

87.

ws. zniesienia ochrony prawnej
drzew uznanych za pomnik
przyrody

107/VIII/19

29.07.2019 r.

zrealizowano

88.

ws. obciążenia hipoteką umowną
nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Namysłów

108/VIII/19

29.07.2019 r.

zrealizowano

89.

ws. określenia wysokości oraz
szczegółowych warunków i trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku
celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie

109/VIII/19

29.07.2019 r.

zrealizowano

90.

ws. szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych mieszkańców Gminy
Namysłów

110/VIII/19

29.07.2019 r.

zrealizowano

91.

ws. wzoru wniosku o wypłatę
zryczałtowanego dodatku
energetycznego

111/VIII/19

29.07.2019 r.

zrealizowano
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92.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

112/VIII/19

29.07.2019 r.

zrealizowano

93.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia budżetu gminy na 2019
rok

113/VIII/19

29.07.2019 r.

podjęty w uchwale plan
finansowy oraz jego
zmiany przekazano do
wykonania
poszczególnym
wydziałom i jednostkom
organizacyjnym

94.

ws. skargi na działanie Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Jastrzębiu

114/VIII/19

29.07.2019 r.

zrealizowano

95.

ws. uchwalenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Bukowa Śląska

115/VIII/19

29.07.2019 r.

zrealizowano

96.

ws. uchwalenia zmiany
miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie Gminy
Namysłów

116/VIII/19

29.07.2019 r.

zrealizowano

97.

ws. odwołania Skarbnika Gminy

117/VIII/19

29.07.2019 r.

zrealizowano

98.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

118/VIII/19

21.08.2019 r.

zrealizowano

99.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia budżetu gminy na 2019
rok

119/VIII/19

21.08.2019 r.

podjęty w uchwale plan
finansowy oraz jego
zmiany przekazano do
wykonania
poszczególnym
wydziałom i jednostkom
organizacyjnym

100.

ws. zmiany uchwały ws. wysokości
zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobek na terenie
Gminy Namysłów

120/VIII/19

6.09.2019 r.

w trakcie realizacji

101.

ws. regulaminu głosowania w
wyborach ławników do sądów
powszechnych na kadencję w latach
2020-2023

121/VIII/19

24.09.2019 r.

zrealizowano
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102.

ws. wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Kluczborku na
kadencję w latach 2020-2023

122/VIII/19

24.09.2019 r.

zrealizowano

103.

ws. przystąpienia do inicjatywy pn.
Opolska Karta Rodziny i Seniora

123/VIII/19

24.09.2019 r.

zrealizowano

104.

ws. zmiany uchwały nr
XXV/255/09 w sprawie ustalenia
wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych
radnych

124/VIII/19

24.09.2019 r.

zrealizowano

105.

ws. zmiany uchwały ws. powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Namysłowie

125/VIII/19

24.09.2019 r.

zrealizowano

106.

ws. zmiany uchwały ws. powołania
Komisji Budżetu i Gospodarki
Rady Miejskiej w Namysłowie

126/VIII/19

24.09.2019 r.

zrealizowano

107.

ws. zmiany uchwały nr 797/VII/18
Rady Miejskiej w Namysłowie z
dnia 28 marca 2018 r. dotyczącej
wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Namysłów w roli partnera
do przygotowania i realizacji
projektu pn. „Wzrost jakości usług
administracyjnych w
Dzierżoniowie, Kluczborku,
Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie,
Prudniku” w ramach Działania 2.18
Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja rozwój 2014-2020
konkurs nr POWR.02.18.00-IP.0100-001/18

127/VIII/19

24.09.2019 r.

w trakcie realizacji

108.

ws. wzoru wniosku o wypłatę
zryczałtowanego dodatku
energetycznego

128/VIII/19

24.09.2019 r.

zrealizowano
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109.

ws. ustalenia regulaminu
określającego wysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania
wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także
kryteria i tryb przyznawania oraz
wysokość i warunki wypłacania
nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktycznowychowawcze

129/VIII/19

24.09.2019 r.

w trakcie realizacji

110.

ws. regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy Namysłów

130/VIII/19

24.09.2019 r.

zrealizowano

111.

ws. wyboru metody ustalenia opłaty
i stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty za pojemnik

131/VIII/19

24.09.2019 r.

uchwała uchylona przez
RIO

112.

ws. określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy pozbywają
się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych oraz
właścicieli nieruchomości, którzy
nie są zobowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy

132/VIII/19

24.09.2019 r.

zrealizowano

113.

ws. zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

133/VIII/19

24.09.2019 r.

zrealizowano

114.

ws. przekazania do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu projektu
regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Namysłów

134/VIII/19

24.09.2019 r.

zrealizowano

115.

ws. uchylenia uchwały nr
XVII/203/12 Rady Miejskiej w
Namysłowie z dnia 29 listopada
2012 roku w sprawie opłat od
posiadania psów

135/VIII/19

24.09.2019 r.

realizacja uchwały od
roku 2020

116.

ws. zaciągnięcia kredytu

136/VIII/19

24.09.2019 r.

zrealizowano
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117.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

137/VIII/19

24.09.2019 r.

zrealizowano

118.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia budżetu gminy na 2019
rok

138/VIII/19

24.09.2019 r.

podjęty w uchwale plan
finansowy oraz jego
zmiany przekazano do
wykonania
poszczególnym
wydziałom i jednostkom
organizacyjnym

119.

ws. rozpatrzenia skargi na
przeprowadzone ustalenie granic w
m. Głuszyna

139/VIII/19

24.09.2019 r.

zrealizowano

120.

ws. powołania Skarbnika Gminy
Namysłów

140/VIII/19

30.09.2019 r.

zrealizowano

121.

ws. odwołania koordynatorów
Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Namysłowie

141/VIII/19

24.10.2019 r.

zrealizowano

122.

ws. powołania koordynatorów
Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Namysłowie

142/VIII/19

24.10.2019 r.

zrealizowano

123.

ws. określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów

143/VIII/19

24.10.2019 r.

zrealizowano

124.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie
porozumień międzygminnych

144/VIII/19

24.10.2019 r.

w trakcie realizacji

125.

ws. przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie Gminy
Namysłów

145/VIII/19

24.10.2019 r.

zrealizowano

126.

ws. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Jastrzębie

146/VIII/19

24.10.2019 r.

zrealizowano

127.

ws. uchylenia Uchwały nr
111/VIII/19 Rady Miejskiej w
Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o
wypłatę zryczałtowanego dodatku
energetycznego

147/VIII/19

24.10.2019 r.

zrealizowano
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128.

ws. zmiany uchwały nr 827/VII/18
rady Miejskiej w Namysłowie z
dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych

148/VIII/19

24.10.2019 r.

zrealizowano

129.

ws. zmiany uchwały nr 843/VII/18
Rady Miejskiej w Namysłowie z
dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi

149/VIII/19

24.10.2019 r.

zrealizowano

130.

ws. określenia trybu i sposobu
powoływania i odwoływania
członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania

150/VIII/19

24.10.2019 r.

zrealizowano

131.

ws. określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości

151/VIII/19

24.10.2019 r.

zrealizowano

132.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

152/VIII/19

24.10.2019 r.

zrealizowano

133.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia budżetu gminy na 2019
rok

153/VIII/19

24.10.2019 r.

podjęty w uchwale plan
finansowy oraz jego
zmiany przekazano do
wykonania
poszczególnym
wydziałom i jednostkom
organizacyjnym

134.

ws. rozpatrzenia skargi na działanie
dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Jastrzębiu

154/VIII/19

24.10.2019 r.

zrealizowano

135.

ws. uznania się za organ
niewłaściwy do rozpatrzenia skargi
na działanie Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Bolesława
Prusa w Namysłowie

155/VIII/19

24.10.2019 r.

zrealizowano
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136.

ws. nawiązania współpracy
partnerskiej pomiędzy Gminą
Namysłów a miastem Hafnarfjörður
(Islandia)

156/VIII/19

24.10.2019 r.

zrealizowano

137.

ws. przyjęcia „Rocznego Programu
współpracy Gminy Namysłów z
organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
2020 rok”

157/VIII/19

28.11.2019 r.

zrealizowano

138.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia statutu
Środowiskowego Domu
Samopomocy

158/VIII/19

28.11.2019 r.

zrealizowano

139.

ws. ustalenia regulaminu
określającego wysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania
wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także
kryteria i tryb przyznawania oraz
wysokość i warunki wypłacania
nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktycznowychowawcze

159/VIII/19

28.11.2019 r.

w trakcie realizacji

140.

ws. 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

160/VIII/19

28.11.2019 r.

w trakcie realizacji

141.

ws. Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Namysłów

161/VIII/19

28.11.2019 r.

wszczęto postępowanie
nadzorcze

142.

ws. wyboru metody ustalenia opłaty
i stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty za pojemnik

162/VIII/19

28.11.2019 r.

zrealizowano
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143.

ws. określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości

163/VIII/19

28.11.2019 r.

zrealizowano

144.

ws. uchwalenia zmiany
miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie Gminy
Namysłów

164/VIII/19

28.11.2019 r.

zrealizowano

145.

ws. uchwalenia zmiany
miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie Gminy
Namysłów

165/VIII/19

28.11.2019 r.

w trakcie realizacji

146.

ws. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Józefków

166/VIII/19

28.11.2019 r.

w trakcie realizacji

147.

ws. zmiany Uchwały nr 611/VII/17
Rady Miejskiej w Namysłowie z
dnia 26 stycznia 2017 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

167/VIII/19

28.11.2019 r.

zrealizowano

148.

ws. nadania nazwy ulicy

168/VIII/19

28.11.2019 r.

zrealizowano

149.

ws. udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Namysłowskiego na
realizację zadania pn.
„Modernizacja chodnika przy
drodze powiatowej Nr DP 1126 O
w miejscowości Krasowice”

169/VIII/19

28.11.2019 r.

nie zrealizowano ze
względu na rezygnację z
realizacji zadania

150.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

170/VIII/19

28.11.2019 r.

zrealizowano
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151.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia budżetu gminy na 2019
rok

171/VIII/19

28.11.2019 r.

podjęty w uchwale plan
finansowy oraz jego
zmiany przekazano do
wykonania
poszczególnym
wydziałom i jednostkom
organizacyjnym

152.

ws. uznania się za organ
niewłaściwy do rozpatrzenia skargi
na działania Zastępcy Burmistrza
Namysłowa

172/VIII/19

28.11.2019 r.

zrealizowano

153.

ws. uznania się za organ
niewłaściwy do rozpatrzenia skargi
mieszkańca Namysłowa

173/VIII/19

28.11.2019 r.

zrealizowano

154.

ws. zmiany uchwały ws. powołania
Komisji Planowania
Przestrzennego, Porządku
Publicznego i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Namysłowie

174/VIII/19

28.11.2019 r.

zrealizowano

155.

ws. zmiany uchwały ws. powołania
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rady Miejskiej w Namysłowie

175/VIII/19

28.11.2019 r.

zrealizowano

156.

ws. zmiany uchwały ws. powołania
Komisji Budżetu i Gospodarki
Rady Miejskiej w Namysłowie

176/VIII/19

28.11.2019 r.

zrealizowano

157.

ws. ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku
budżetowego 2019

177/VIII/19

31.12.2019 r.

zrealizowano

158.

ws. zgłoszenia kandydata do
Powiatowej Rady Rynku Pracy w
Namysłowie

178/VIII/19

31.12.2019 r.

zrealizowano

159.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej

179/VIII/19

31.12.2019 r.

zrealizowano

160.

ws. zmiany uchwały ws.
uchwalenia budżetu gminy na 2019
rok

180/VIII/19

31.12.2019 r.

podjęty w uchwale plan
finansowy oraz jego
zmiany przekazano do
wykonania
poszczególnym
wydziałom i jednostkom
organizacyjnym

161.

ws. uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej

181/VIII/19

31.12.2019 r.

realizacja uchwały od
roku 2020
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162.

ws. uchwalenia budżetu gminy na
2020 rok

182/VIII/19

31.12.2019 r.

realizacja uchwały od
roku 2020

163.

ws. zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rady Miejskiej w Namysłowie na
2020 rok

183/VIII/19

31.12.2019 r.

zrealizowano

164.

ws. zatwierdzenia planu pracy
Komisji Planowania
Przestrzennego, Porządku
Publicznego i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Namysłowie na
2020 rok

184/VIII/19

31.12.2019 r.

zrealizowano

165.

ws. zatwierdzenia planu pracy
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Namysłowie na
2020 rok

185/VIII/19

31.12.2019 r.

zrealizowano

166.

ws. zatwierdzenia planu pracy
Komisji Budżetu i Gospodarki
Rady Miejskiej w Namysłowie na
2020 rok

186/VIII/19

31.12.2019 r.

zrealizowano

167.

ws. zatwierdzenia planu pracy
Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w
Namysłowie na 2020 rok

187/VIII/19

31.12.2019 r.

zrealizowano

168.

ws. zmiany uchwały ws. powołania
Komisji Statutowej Rady Miejskiej
w Namysłowie

188/VIII/19

31.12.2019 r.

zrealizowano

169.

ws. zmiany uchwały ws. powołania
Komisji Skarg, wniosków i petycji
Rady Miejskiej w Namysłowie

189/VIII/19

31.12.2019 r.

zrealizowano

170.

ws. uznania się za organ
niewłaściwy do rozpatrzenia skargi
dotyczącej wyznaczenia ścieżki
rowerowej na drodze nr 1102 O
Namysłów – Objazda

190/VIII/19

31.12.2019 r.

zrealizowano

171.

ws. uznania się za organ
niewłaściwy do rozpatrzenia skargi
na przebieg konkursu
organizowanego przez
Namysłowski Ośrodek Kultury

191/VIII/19

31.12.2019 r.

zrealizowano
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172.

ws. wniosku o uznanie zasadności
przejęcia drogi położonej w
Woskowicach małych należącej do
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa

192/VIII/19

31.12.2019 r.

zrealizowano

173.

ws. Gminnych Programów
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie Namysłów w 2020 roku

193/VIII/19

31.12.2019 r.

realizacja w 2020 r.

174.

ws. zmiany uchwały nr 784/VII/18
rady Miejskiej w Namysłowie z
dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie
określenia szczegółowych
warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze

194/VIII/19

31.12.2019 r.

zrealizowano

175.

ws. zmiany uchwały ws. 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

195/VIII/19

31.12.2019 r.

w trakcie realizacji

176.

ws. określenia średniej ceny
jednostki paliwa obowiązującej w
Gminie Namysłów w roku
szkolnym 2019/2020

196/VIII/19

31.12.2019 r.

w trakcie realizacji

177.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie
porozumień międzygminnych

197/VIII/19

31.12.2019 r.

w trakcie realizacji

178.

ws. zmiany uchwały ws. przyjęcia
„Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla gminy Namysłów”

198/VIII/19

31.12.2019 r.

zrealizowano
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