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Szanowni Państwo, 

oddaję w Wasze ręce  „Raport o stanie Gminy Namysłów za rok 2020”.  Rok 2020 nie był rokiem 

łatwym. Z pewnością na kartach historii zostanie zapamiętany jako rok pod znakiem wirusa 

SARS CoV-2. Choroba  (COVID-19) wywoływana przez wirus, odbiła swoje piętno  

na naszym zdrowiu oraz  życiu społecznym, zawodowym i gospodarczym.  

Szereg nakazów i obostrzeń wprowadzanych przez władze centralne w związku  

z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa, wymagał od nas wszystkich wielu wyrzeczeń  

i umiejętności natychmiastowej zmiany swoich dotychczasowych zwyczajów oraz planów.   

Jako włodarz gminy, także musiałem podejmować wiele decyzji dotyczących funkcjonowania 

Gminy Namysłów w warunkach zagrożenia epidemicznego. Począwszy od zmiany formy 

funkcjonowania szkół, przedszkoli, Urzędu Miejskiego, jednostek kultury po realizację 

inwestycji gminnych oraz  wybór projektów i inwestycji możliwych do wykonania  

w realiach roku 2020. 

Wprowadzany  szereg działań miał na celu dostosowanie się do panujących warunków.   

Rada Miejska z mojej inicjatywy podjęła uchwałę wspierającą przedsiębiorców.  

Aby ułatwić dzieci i młodzieży dostęp do nauki zdalnej rozpoczęliśmy realizację programów 

zapewniającym uczniom dostęp do sprzętu komputerowego. Wsparliśmy także nauczycieli, 

włączając się do programu, którego celem było dofinansowanie do zakupu sprzętu 

informatycznego. 

Realizowaliśmy szereg działań społecznych. Objęliśmy opieką i pomocą osoby przebywające  

na kwarantannie, w szczególności osoby starsze i samotne oraz z niepełnosprawnościami. 

Działający na terenie Gminy Środowiskowy Dom Samopomocy także zmuszony był do pracy  

z podopiecznymi poprzez wykorzystanie alternatywnych form wsparcia. 

Ekspansywność wirusa spowodowała liczne absencje chorobowe wśród pracowników  

w wielu zakładach pracy. Zachorowania nie ominęły także pracowników Urzędu Miejskiego.  

W związku z czym  koniecznym stało się ograniczenie wizyt interesantów w Urzędzie. 

Pociągnęło to za sobą zmianę w sposobie komunikacji z interesantami – urna  

na korespondencję wystawiona w holu Urzędu, wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej 

( E-PUAP).   

Chcąc usprawnić załatwianie spraw, uruchomiliśmy Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta  

(EBOI). W ramach EBOI można już załatwiać sprawy z zakresu podatków i nieruchomości. 

Pracujemy nad dalszym rozwojem e-usług dla klientów Urzędu.  

Zachęcam Wszystkich do korzystania z oferowanych przez nas nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych.  

Wejście do EBOI jest dostępne pod adresem https://namyslow.eu/6555/4034/elektroniczne-biuro-

obslugi-interesanta.html.  

Wprowadzone przez rząd ograniczenia  m.in. w funkcjonowaniu obiektów sportowych  

i kulturalnych  niestety stanęły na przeszkodzie  realizacji  projektów takich jak np.  projektu 

adresowanego do dzieci z klas pierwszej do trzeciej pn. „Umiem pływać”, organizacji  Dni 

Namysłowa czy zaplanowanych koncertów. 

 

https://namyslow.eu/6555/4034/elektroniczne-biuro-obslugi-interesanta.html
https://namyslow.eu/6555/4034/elektroniczne-biuro-obslugi-interesanta.html
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Pomimo pandemii COVID-19 udało się jednak zrealizować szereg  inwestycji,  

m.in.: prowadzono budowę Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych, wykonano 

termomodernizację Przedszkola w Bukowie Śląskiej, rozbudowano zespół boisk sportowych oraz 

wyremontowano salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej, 

rozbudowano place zabaw, zamontowano nowe punkty świetlne w ramach rozbudowy 

oświetlenia drogowego, przeprowadzono remonty dróg oraz działania związane z rozbudową 

kanalizacji sanitarnej ( Woskowice Małe). Efektywnie wykorzystany został fundusz sołecki.  

Na realizację zadań w sołectwach pozyskano także dodatkowe środki.  

Podejmowane były również działania proekologiczne związane z dofinansowaniem  

do wymiany pieców na ekologiczne źródła pozyskiwania ciepła. Zakupiony został dron  

do monitorowania jakości powietrza.  

Na ile pozwalały ograniczenia kwitło życie kulturalne. Odbył się m.in. 28 Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, charytatywne koncerty -  zespołu „Enej” i Andrzeja 

Cierniewskiego, koncert Kamila Bednarka, festiwal foodtrucków. 

Z pewnością na długo w naszej pamięci pozostanie wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy, który na początku 2020r. odwiedził  Namysłów. 

Dziękuję wszystkim,  którzy wspierali moje działania przyczyniając się do rozwoju naszej 

Gminy. Obiecuję, że będę kontynuował działania mające wpływ na ciągły wzrost jakości życia  

mieszkańców  Naszej Wspólnoty. 

Mieszkańców Ziemi Namysłowskiej serdecznie zachęcam do lektury niniejszego Raportu  

i zapraszam do współpracy  przyczyniającej się do rozwoju Naszej Małej Ojczyzny – Gminy 

Namysłów. 

 

 

 

             Z poważaniem 

 

Burmistrz Namysłowa 

 

         dr Bartłomiej Stawiarski 
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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 skład Gminy Namysłów wchodzą 32 sołectwa:  

1) Baldwinowice – sołtys - Marcin Sobura,  

2) Barzyna – sołtys - Monika Łyduch,  

3) Brzezinka – sołtys – Izabela Raczyńska, 

4)  Brzozowiec – sołtys -  Paulina Zioła,  

5) Bukowa Śląska – sołtys Violetta Rychlik,  

6) Głuszyna – sołtys - Tomasz Łuczak,  

7) Igłowice – sołtys – Grzegorz Palamarz, 

8)  Jastrzębie – sołtys – Danuta Łukasiak,  

9) Józefków – sołtys – Jan Bereziński,  

10) Kamienna -  sołtys – Ewa Wolska,  

11) Kowalowice- sołtys – Karol Jasiński,  

12) Krasowice – sołtys – Andrzej Dziedzic,  

13) Ligota Książęca – sołtys – Tomasz Rudzki,  

14) Ligotka – sołtys – Krzysztof Raduchowski,  

15) Łączany – sołtys – Janusz Kublicki,  

16) Michalice – sołtys – Adam Maziak,  

17) Mikowice – sołtys – Katarzyna Dumańska,  

18) Minkowskie – sołtys – Anna Czelusta,  

19) Niwki – sołtys – Piotr Kowal,  

20) Nowe Smarchowice – sołtys – Ewa Szewczuk,  

21) Nowy Folwark – sołtys – Łukasz Wróblewski,  

22) Objazda – sołtys – Teresa Kamińska,  

23) Pawłowice Namysłowskie – sołtys – Alicja Śpiewak,  

24) Przeczów – sołtys - Kazimierz Pękał,  

25) Rychnów – sołtys – Władysław Dzwoniarek,  

26) Smarchowice Małe – sołtys – Andrzej Sarnat,  

27) Smarchowice Śląskie – sołtys – Tadeusz Wereszczyński, 

28) Smarchowice Wielkie – sołtys – Kazimierz Paczkowski,  

29) Smogorzów – sołtys – Wioleta Grzelak,  

30) Woskowice Małe – sołtys – Marcin Biliński,  

31) Ziemiełowice – sołtys – Piotr Kocańda ,  

32) Żaba – sołtys – Aneta Szymczykowska. 

 

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 XIV wieku, Brama Krakowska, z której najwyższej wieży 

można obserwować panoramę miasta, kościoły pw. Św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra  
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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, na trasie Wrocław – Kluczbork. PKS 

zapewnia komunikację z okolicznymi miejscowościami jak i dużymi miastami: Opole, Wrocław, 

Częstochowa i Kluczbork. 

Na terenie gminy działają liczne kluby sportowe i organizacje pozarządowe. 

 

1.2. Organy Gminy ( wg stanu na dzień 31.12.2020r.) 

• Burmistrz Namysłowa (organ wykonawczy) - dr Bartłomiej Stawiarski  

• Rada Miejska Namysłowa (organ stanowiący i kontrolny), w której zasiada 21 radnych: 

1) Kazimierz Kos - Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie, 

2) Wojciech Próchnicki - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie, 

3) Jacek Ochędzan - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie, 

4) Marcin Biliński, 

5) Leokadia Czarny, 

6) Janusz Czubkowski, 

7) Krzysztof Dzidowski, 

8) Jacek Fior, 

9) Wojciech Kowalczyk, 

10) Julian Kruszyński, 

11) Mieczysław Krzyżewski, 

12) Karol Kubicki, 

13) Tomasz Łuczak, 

14) Katarzyna Paradowska, 

15) Marek Sroga, 

16) Marzena Stawiarska, 

17) Maria Teodorczyk, 

18) Michał Wilczak, 

19) Artur Włodarczyk, 

20) Jakub Włodarczyk, 

21) Ewa Wolska. 

 

1.3. Namysłowska Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Miejska 

Namysłowska Rada Seniorów (NRS) stanowi organ doradczy, inicjatywny i konsultacyjny 

organów Gminy w sprawach dotyczących osób starszych. W  skład (NSR)od 2019 r. wchodzi  

16 radnych powołanych spośród wytypowanych przez związki i stowarzyszenia emeryckie 

kandydatów.  
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Skład NRS na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco: 

1) Elżbieta Rzewuska – Przewodnicząca Namysłowskiej Rady Seniorów,  

2) Henryk Tomiczek – Wiceprzewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów,  

3) Krystyna Pacholik – sekretarz Namysłowskiej Rady Seniorów, 

4) Zofia Bachrynowska, 

5) Jacek Kondracki – wszedł w skład rady, po złożonej rezygnacji przez Barbarę 

Leszczyńską,   

6) Krystyna Berezińska, 

7) Romuald Gadowski, 

8) Teresa Karolewska, 

9) Weronika Nawrot, 

10) Henryk Odelski, 

11) Krystyna Radwańska, 

12) Janina Rudawska, 

13) Stanisław Pawłowski, 

14) Władysław Siejka, 

15) Józef Sypko, 

16) Andrzej Tomczyk, 

Młodzieżowa Rada Miejska (MRM) stanowi organ konsultacyjny, działający w celu wspierania  

i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży. W jej skład wchodzą uczniowie 

reprezentujący szkoły z terenu Gminy Namysłów.  

Skład MRM do 30 czerwca 2020 r. prezentował się następująco: 

1) Oliwia Bagińska, 

2) Aleksandra Baran, 

3) Julia Cichocka,  

4) Sandra Dymek, 

5) Julia Fraz, 

6) Aleksandra Grzywna, 

7) Jakub Has, 

8) Anastazja Klimczak, 

9) Maja Kowalczyk, 

10) Jakub Miarka, 

11) Hanna Pieczykolan, 

12) Wojciech Poziomek, 

13) Magdalena Rachlak,  

14) Piotr Raduchowski, 

15) Weronika Semeniuk, 

16) Julia Stańczyk, 

17) Sandra Sucherska, 

18) Jakub Syguła, 

19) Sebastian Szyja, 
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We wrześniu 2020 r. nastąpiła zmiana składu radnych MRM, która spowodowana była 

rezygnacją lub wygaśnięciem mandatu  uczniom, którzy ukończyli edukację w szkole, z której 

kandydowali. Skład MRM, po przeprowadzonych wyborach uzupełniających, przedstawiał się 

następująco:  

1) Dominik Barzyk, 

2) Sandra Dymek, 

3) Jakub Has, 

4) Alan Jeromin, 

5) Anastazja Klimczak, 

6) Maja Kowalczyk, 

7) Alicja Krajewska, 

8) Hanna Pieczykolan, 

9) Wojciech Poziomek, 

10) Piotr Raduchowski, 

11) Weronika Semeniuk, 

12) Hanna Stachurska, 

13) Julia Stańczyk, 

14) Filip Stebnicki, 

15) Sandra Sucherska, 

16) Jan Świtlik, 

17) Cezary Tabak, 

18) Julia Terlecka, 

19) Konrad Walasik, 
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II. Organizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Namysłowie w 2020 r. stanowili: 

• Burmistrz Namysłowa – dr Bartłomiej Stawiarski, 

• I Z-ca Burmistrza Namysłowa – dr Krzysztof Mucha, 

• II Z-ca Burmistrza Namysłowa –   Ewelina Moniuszko – Czuczwara, 

• Sekretarz Gminy – Katarzyna Kuśmierczyk, 

• Skarbnik – Renata Sikora (do 22 października 2020 r.).   

W Urzędzie Miejskim w Namysłowie funkcjonowały w 2020 r. następujące wydziały: 

1) Wydział Organizacyjny, 

2) Wydział Finansowy, 

3) Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, 

4) Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, 

5) Wydział Spraw Obywatelskich, 

6) Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia, 

7) Wydział Zamówień Publicznych, 

8) Wydział Promocji i Rozwoju. 

Ponadto w strukturach urzędu funkcjonowały: 

1) Urząd Stanu Cywilnego, 

2) Straż Miejska. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020r. w Urzędzie Miejskim pracowało 111 osób ( liczba etatów 109,46). 
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III. Jednostki Organizacyjne Gminy 

W Gminie Namysłów w 2020 r.  działały  następujące  Jednostki Organizacyjne: 

1) Namysłowski Ośrodek Kultury (liczba osób zatrudnionych 26 / etatów 23,5), 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie (liczba osób zatrudnionych 31/ etatów 

31),  

3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie ( liczba osób zatrudnionych 11, 

etatów 10), 

4) Żłobek w Namysłowie, 

5) Przedszkole nr 1 w Namysłowie, 

6) Przedszkole nr 3 w Namysłowie, 

7) Przedszkole nr 4 w Namysłowie, 

8) Przedszkole nr 5 w Namysłowie, 

9) Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, 

10)  Przedszkole w Bukowie Śląskiej, 

11) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie, 

12) Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Curie-Skłodowskiej                 

w Namysłowie, 

13) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie, 

14) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta  

w Namysłowie, 

15) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie, 

16) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej, 

17) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie, 

18) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu, 

19) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej, 

20) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich, 

 

Dane dotyczące jednostek od pkt 4 do pkt 9 zamieszczone są w rodz. VII pkt.7.1. 
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IV. Spółki Gminne 

Gmina Namysłów na dzień 31.12.2020r. posiadała udziały w następujących Spółkach: 

• Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Namysłowie - 5.621.600,00 zł, 

• Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.w Namysłowie - 

34.679.000,00 zł, 

• Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” sp. z o.o.  w Namysłowie - 9.493.800,00 zł, 

•  „LED Pack  Management” Sp. z o.o. w Namysłowie:  5.000,00 zł,  

• Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Namysłowie:   3.302.000,00 zł, 

• Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. – 2.400.000,00 zł. 

 

Gmina Namysłów posiada udziały w: 

• Banku Spółdzielczym w Namysłowie na kwotę: 13.428,00zł., 

• Samorządowym Funduszu Zdrowia Sp. z.o.o. (Krajowym Funduszu Poręczeniowym 

„Samorządowa Polska”) na kwotę 50.000,00zł  
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V. Demografia i sytuacja społeczna  

 

5.1. Ludność Gminy Namysłów 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Namysłów było zameldowanych na pobyt stały lub 

czasowy 26.006 osób1 . 

W porównaniu do roku 2019 nastąpił spadek osób zameldowanych na terenie Gminy Namysłów 

o 91 osób.  

Stan ludności w Gminie Namysłów obrazują tabele od nr 1 do nr 3. 

 

Tabela nr 1 - Ludność wg wieku - miasto - lata 2019 - 2020 

Wiek 

Mężczyzn Kobiet Ogółem 

Stan na 

31.12.2019 

Stan na 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2019 

Stan na 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2019 

Stan na 

31.12.2020 

0-2 267 259 263 229 530 488 

3 94 97 91 97 185 194 

4-5 151 179 153 161 304 340 

6 71 73 80 87 151 160 

7 101 77 77 84 178 161 

8-12 452 474 429 434 881 908 

13-15 235 239 210 227 445 466 

16-17 164 162 109 124 273 286 

18 68 67 61 50 129 117 

19-65 4949 4830 x x 4949 4830 

19-60 x x 4657 4569 4657 4569 

> 65 1205 1243 x x 1205 1243 

> 60 x x 2576 2622 2576 2622 

ogółem 7757 7700 8706 8684 16463 16384 
Źródło  danych:  Urząd Miejski w Namysłowie  Wydział Spraw Obywatelskich 

 

Tabela nr 2 - Ludność wg wieku - wieś - lata 2019 - 2020 

Wiek 
Mężczyzn Kobiet Ogółem 

Stan na 

31.12.2019 
Stan na 

31.12.2020 
Stan na 

31.12.2019 
Stan na 

31.12.2020 
Stan na 

31.12.2019 
Stan na 

31.12.2020 
0-2 168 165 160 154 328 319 
3 58 64 50 58 108 122 

4-5 104 106 99 94 203 200 
6 52 58 45 55 97 113 
7 45 50 53 46 98 96 

8-12 272 272 271 269 543 541 
13-15 163 161 151 151 314 312 
16-17 99 92 83 88 182 180 

18 54 54 40 42 94 96 
19-65 3256 3219 x x 3256 3219 
19-60 x x 2761 2729 2761 2729 
> 65 551 585 x x 551 585 
> 60 x x 1140 1142 1140 1142 

ogółem 4822 4826 4853 4828 9675 9654 

 
1 Dane Urzędu Miejskiego w Namysłowie – Wydział Spraw Obywatelskich 
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Źródło  danych:  Urząd Miejski w Namysłowie  Wydział Spraw Obywatelskich 

 

Tabela nr 3 - Ludność wg wieku –ogółem miasto oraz wieś - lata 2019 - 2020 

Wiek 
Mężczyzn Kobiet Ogółem 

Stan na 

31.12.2019 
Stan na 

31.12.2020 
Stan na 

31.12.2019 
Stan na 

31.12.2020 
Stan na 

31.12.2019 
Stan na 

31.12.2020 
0-2 434 424 422 382 856 806 
3 151 161 140 155 291 316 

4-5 253 283 249 253 502 536 
6 123 130 125 142 248 272 
7 144 125 129 128 273 253 

8-12 723 745 694 701 1417 1446 
13-15 397 399 361 376 758 775 
16-17 263 254 191 212 454 466 

18 122 121 101 92 223 213 
19-65 8197 8041 x x 8197 8041 
19-60 x x 7407 7290 7407 7290 
> 65 1756 1828 x x 1756 1828 
> 60 x x 3715 3764 3715 3764 

ogółem 12563 12511 13534 13495 26097 26006 
Źródło  danych:  Urząd Miejski w Namysłowie  Wydział Spraw Obywatelskich 

 

Tabela nr 4 - Urodzenia i zgony miasto oraz wsie w latach 2016 - 2020 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Urodzenia 516 451 507 457 358 

Zgony 396 395 384 369 374 

Przyrost naturalny +120 +56 +123 +88 -16 
Źródło danych:  Urząd Miejski w Namysłowie  Urząd Stanu Cywilnego 

 

W 2020 r.  pierwszy raz od kilku lat odnotowano ujemny przyrost naturalny  (-16). Ilość zgonów 

(374) przewyższyła ilość urodzeń (358). W 46 przypadkach przyczynę zgonu stanowił  

COVID-19.  

W stosunku do roku 2019 nastąpił spadek liczby urodzeń o 21,66 % (99 dzieci) i wzrost liczby 

zgonów o 1,36 %  (5 osób). 

W 2020 r.  mieszkańcy gminy Namysłów zawarli 143 małżeństwa, jest to o 14,37 %  mniej niż  

w roku 2019 ( 167 zawartych małżeństw)  i 3,62 %  więcej niż w roku 2018 (138 zawartych 

małżeństw) .  
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5.2. Bezrobocie  

Trudna sytuacja w kraju, spowodowana epidemią COVID-19 miała wpływ na  poziom 

bezrobocia w gminie Namysłów. 

Stopa bezrobocia w powiecie namysłowskim, na koniec grudnia 2020 r. wynosiła 8,6% (1234  

zarejestrowanych bezrobotnych2), co stanowi wzrost o 0,6% w stosunku do roku 2019, 

wynoszącego 8,0 %  (1067 zarejestrowanych bezrobotnych3). 

W Gminie Namysłów, na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych 

wynosiła 719 osób (w tym 449 kobiety).  W stosunku do roku  2019 nastąpił wzrost liczby osób 

bezrobotnych o 92 osoby (14,67%). 

Na 719 osób posiadających status osoby bezrobotnej, 666 osób  przed rejestracją pracowało,  

w tym  dla 33 osób przyczyna zwolnienia  dotyczyła  zakładu pracy, 53 osoby nie były 

zatrudnione przed zarejestrowaniem w Powiatowym Urzędzie Pracy.  

 

5.3. Pomoc społeczna 
W związku z pandemią COVID-19 pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS),  

a w szczególności pracownicy socjalni, wykonywali nałożone na Ośrodek obowiązki, stosując 

rozwiązania, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jednak w sytuacjach wymagających 

naocznej weryfikacji  pracowali w terenie. Natomiast asystenci rodziny realizowali obowiązki  

w terenie i nie korzystali z rozwiązań danych ww. ustawą . 

W ramach bezpieczeństwa o pracowników i klientów ośrodka, Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu przekazał na stan OPS dezynfekcyjną jezdną lampę UV 72 oraz stację  

do bezdotykowej dezynfekcji rąk (model Premium), urządzenie do dezynfekcji dokumentów  

i przedmiotów promieniami UV-C,  wszystkie ww. przedmioty mają służyć zmniejszeniu ryzyka 

zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.                     

W ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka” trzy wybrane, wielodzietne rodziny otrzymały 

środki ochrony osobistej tj. (płyn dezynfekcyjny, rękawiczki i maseczki ochronne) zmniejszające 

ryzyko zarażeniem wirusem. Niezmiennie od początku pandemii pracownicy OPS monitorowali 

sytuację osób potrzebujących pomocy, przebywających na kwarantannie. Łącznie udzielono 

pomocy 51 razy z tego 27 osób skorzystało z pomocy w postaci żywności, 2 osoby skorzystały   

z pomocy psychologicznej, 18  osobom udzielono porady telefonicznej. Pracownicy socjalni  

pomagali mieszkańcom w organizowaniu wolontariuszy do wyprowadzenia psów,  

czy wynoszenia odpadów komunalnych. 

 
2 Dane szacunkowe niezawierające korekty Głównego Urzędu Statystycznego   

źródło: https://namyslow.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/stopa-bezrobocia-w-latach//-

/asset_publisher/3CsybpsYKv7f/content/11433452-stopa-bezrobocia-w-2020-

roku?redirect=https%3A%2F%2Fnamyslow.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Fstatystyki-i-analizy%2Fstopa-

bezrobocia-w-

latach%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3CsybpsYKv7f%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26

p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 
3 Sprawozdanie MRPiPS – 01 -  Sprawozdanie o rynku pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie - 

https://namyslow.praca.gov.pl/documents/1938445/11433334/Grudzie%C5%84%202020%20rok.pdf/22b47273-

eb1e-46c6-aaa9-beef95cd659d?t=1610355633245 
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OPS wychodząc na przeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej wziął udział  w projekcie 

Marszałkowskiego Kuriera Społecznego oraz dożywianiu osób niesamodzielnych. Działania 

skierowane były do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych wymagających wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu. Łącznie 14 osób z terenu Gminy Namysłów przez dwa  miesiące 

otrzymywało ciepły posiłek.  

OPS brał także udział w programie „Wspieraj seniora”, łącznie pracownicy Ośrodka pomogli  

11 seniorom, Pomoc polegała głównie na robieniu zakupów, realizowaniu recept, czy też 

udzielaniu porad telefonicznych.  

Oprócz tego Marszałek Województwa przekazał Gminie Namysłów 120 zestawów do ochrony 

osobistej przeciw COVID-19 oraz 200 Kopert Życia, które pracownicy OPS przekazali 

potrzebującym mieszkańcom gminy. 

Z uwagi na panującą pandemię zaobserwowano spadek obsługiwanych klientów. Mniejsza ilość 

osób skorzystała z usług opiekuńczych. Z uwagi na naukę zdalną zmniejszyła się także liczba 

dzieci, które korzystały z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wzrosła jednak ilość próśb ze 

strony dyrektorów szkół/ przedszkoli o wgląd w sytuację rodzinną małoletnich dzieci, gdyż nie 

realizowały one obowiązku szkolnego poprzez logowanie się w systemie edukacyjnym. 

W roku 2020 z pomocy OPS skorzystały ogółem 332 rodziny (642 osób wraz z członkami 

rodzin), którym przyznano świadczenie na podstawie decyzji administracyjnej. W porównaniu  

z rokiem poprzednim, odnotowano zmniejszenie biorców świadczeń o 169 osób. 

Najczęściej występującymi przesłankami do przyznania pomocy były: 

• ubóstwo (203 rodziny), 

• ciężka lub długotrwała choroba (174 rodziny), 

• niepełnosprawność (152 rodziny),  

• bezrobocie (123 rodziny),  

• potrzeba ochrony macierzyństwa (37 rodzin),  

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego (25 rodzin),  

• bezdomność (14 rodzin),  

• alkoholizm (10 rodzin),  

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

• przemoc w rodzinie (3 rodziny). 

Pomoc mieszkańcom Gminy Namysłów udzielana była w formie zasiłków pieniężnych oraz                

w formie bezgotówkowej, polegającej na pokrywaniu kosztów świadczeń bezpośrednio 

realizatorowi pomocy (np. pokrywaniu kosztów posiłków). Zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej świadczenia miały charakter stały, okresowy lub celowy (świadczenia jednorazowe 

przyznawane na zaspokojenie określonej potrzeby np. na zakup żywności, odzieży, opału, leków 

i inne). 

 

Z zasiłku stałego skorzystało 87 osób  (w 2019 r. – 91 osób), z zasiłków okresowych 19 osób  

(w 2019 r. - 16 osób), z posiłków 184 osoby (w 2019 r. 237), usługi opiekuńcze uzyskało 45 osób 

(w 2019 r. - 55 osób),  ze  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi skorzystało 6 osób – niepełnosprawne dzieci (w 2019 r. – 7 osób), 174 osoby 

otrzymały zasiłek celowy i zasiłek celowy w naturze (w tym 18 osób otrzymało specjalny zasiłek 
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celowy) - (w 2019  r. 231 osób, w tym zasiłki celowe specjalne 47 osób), 82 osobom została 

opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne ( w 2019 r. 87 osobom). 

 

W 2020 r. w domach pomocy społecznej przebywało 41 osób (w 2019 r. – 37 osób) 

skierowanych przez OPS, w tym w domach: 

1) dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywało 18 osób, 

2) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przebywały 3 osoby, 

3) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przebywała 1 osoba, 

4) dla osób przewlekle i somatycznie chorych przebywało 7 osób, 

5) dla osób w  podeszłym wieku przebywało 11 osób, 

6) dla osób niepełnosprawnych fizycznie przebywała 1 osoba.  

Gmina Namysłów dopłacała do pobytu w Domach Pomocy Społecznej 39 osobom (w 2019 r.  

– 33 osobom). 

 

W 2020 r. schronienia udzielono 8 bezdomnym, w tym: 

1) w schronisku im. Św. Brata Alberta w Pępicach  - 4 osobom, 

2) w schronisku im. Św. Brata Alberta w  Bielice -  3 osobom, 

3) w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - 1 osobie.  

 

W 2020 r. OPS współpracował i realizował zadania we współpracy z innymi jednostkami 

gminnymi i powiatowymi. Z inicjatywy Namysłowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy  

w oraz Namysłowskiego Domu Kultury pod patronatem Burmistrza Namysłowa Bartłomieja 

Stawiarskiego w grudniu 2020 r. zorganizowano zbiórkę odzieży, art. spożywczych, art. 

chemicznych  oraz zabawek i art. szkolnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy. 

Do akcji aktywnie przyłączył się OPS. Mieszkańcy Gminy wykazali się empatią i wsparli 

projekt. W związku z czym, można było skompletować 45 paczek, które trafiły  

do wytypowanych przez OPS rodzin. Finał akcji miał miejsce w dniu 17 grudnia 2020 r. podczas, 

którego pracownicy NOSiR, NOK i OPS rozwieźli paczki.  

Ponadto w okresie zimowym, podejmowane były  działania mające na celu monitorowanie 

sytuacji osób zagrożonych w związku z  obniżającymi się temperaturami powietrza. 

W szczególności działania  ukierunkowane były na objęcie wsparciem osób bezdomnych 

niekorzystających ze wsparcia tutejszego, a z racji stylu życia narażonych są na wychłodzenie 

organizmu. W tym zakresie pracownicy socjalni wraz z funkcjonariuszami Policji oraz Straży 

Miejskiej monitorowali potencjalne miejsca pobytu ww. osób .  

Dodatek mieszkaniowy otrzymało 226 rodzin, natomiast dodatek energetyczny 46 rodzin. 

W 2020 r. zostały przyznane mieszkańcom Gminy Namysłów świadczenia rodzinne  

w następującej ilości (ilość wypłaconych świadczeń): 

• zasiłek rodzinny w ilości 11.052 świadczeń, 

• dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 5.900 świadczeń, w tym: 

• z tyt. urodzenia dziecka – 66, 

• z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 320, 

• z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 584, 

• z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 679, 

• z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 1.157, 
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• z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 920, 

• z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.176. 

• jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka  w ilości 153 świadczeń, 

• świadczenie rodzicielskie w ilości 703 świadczeń, 

• zasiłek pielęgnacyjny  w ilości 7.945 świadczeń, 

• świadczenie pielęgnacyjne w ilości 1.001 świadczeń,  

• specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 112 świadczeń, 

• świadczenie w postaci zasiłku dla opiekuna  w ilości 59 świadczeń, 

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

upośledzeniem w ilości 4 świadczeń, 

• świadczenia wychowawcze „500+” – 54.711 świadczeń dla 4.431 dzieci, 

• świadczenie Dobry start „300+” – 2.945 świadczeń. 

 

W 2020 r. z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono należne świadczenia 113 rodzinom. 

W rodzinach uprawnione do świadczeń były 181 osób. Średnia wysokość świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego na osobę uprawnioną wyniosła 450,00 zł. W stosunku do roku 2019 liczba 

rodzin, którym ustalono prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uległa zwiększeniu  

o 7,6 %. 

Zespół Interdyscyplinarny objął pomocą: 215 osób (tj. 67 kobiet, 68 mężczyzn oraz 80 dzieci).  

W 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny objął pomocą 58 rodzin z terenu Gminy Namysłów.  

Do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 52 „Niebieskie Karty” założone  

w przypadkach występowania przemocy w rodzinie.  

W 2020 r. odbyło się 115 posiedzeń grup roboczych (w 2019r. – 289 posiedzeń). Ilość osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie  (ofiary) wyniosła 140  (głównie kobiety i dzieci), a ilość osób 

podejrzanych o stosowanie przemocy psychicznej, fizycznej  i seksualnej (sprawcy)  to 68 osób 

(głównie mężczyźni).   

 Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co V-2 

działania w ramach procedury "Niebieskiej Karty" w dużej mierze odbywały się za pomocą 

zdalnych środków komunikacji. Inne instytucje działające na rzecz rodziny pracowały  

w podobnej formie. Nawiązywano kontakt i na bieżąco pozyskiwano informacje  o instytucjach 

udzielających wsparcia członkom rodzin dotkniętych przemocą, ustalano terminy przyjęć bądź 

teleporad. Aby ułatwić dostęp do informacji na temat form wsparcia na terenie Gminy 

Namysłów, wzbogacono stronę internetową Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie  

o informacje dotyczące zjawiska przemocy oraz instytucji pracujących na rzecz członków rodzin 

dotkniętych przemocą.   
 

Placówką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej jest także  Środowiskowy Dom 

Samopomocy (ŚDS), który jest  ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.   

W 2020r. świadczył usługi dla 36 osób z niepełnosprawnościami.  Środki finansowe w kwocie: 

760.750,00 zł przeznaczone na działalność bieżącą w 2020 r. pochodziły z dotacji z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie.  
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Uczestnicy korzystali z zajęć w formie treningów umiejętności społecznych, terapii zajęciowej, 

terapii ruchowej, terapii Snoezelen, zajęć rewalidacyjnych, muzykoterapii oraz wsparcia 

psychologicznego.  

W związku z pandemią COVID-19, ŚDS na polecenie Wojewody Opolskiego zawiesił swoją 

działalność w formie stacjonarnej w okresach: 

1) od 13 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., 

2) od 26 października 2020 r. do 31 grudzień 2020 r. 

 

W okresach zawieszenia  wdrożono alternatywny sposób realizowania usług:  

• utrzymywanie kontaktu z uczestnikami i ich rodzinami, za pomocą telefonu, komunikatora 

Messenger oraz drogą mailową, 

• sprawdzanie aktualnej sytuacji życiowej, zdrowotnej uczestnika i jego funkcjonowania 

w codziennym życiu, 

• powiadamianie ośrodka pomocy społecznej w przypadku konieczności objęcia uczestnika 

pomocą, 

• udzielanie wsparcia psychologicznego,  

• udzielanie wsparcia w podtrzymaniu umiejętności wypracowanych w ramach treningów, 

• zachęcanie do podejmowania aktywności w ramach zadawanych prac plastycznych, 

technikami znanymi z zajęć w ŚDS, 

• przekazywanie materiałów do wykonywania prac plastycznych. 

 

Ponadto poza realizacją zadań statutowych w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. 

pracownicy szyli maseczki z materiałów zakupionych przez Urząd Miejski w Namysłowie.    

W okresie od 1 czerwca 2020 r. do 25 października 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy 

wznowił działalność i realizował zadania z uczestnikami z zachowaniem reżimu sanitarnego 

zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej.  

Czas pandemii wykorzystany został także do dokonania remontów:  pomalowano sale 

terapeutyczne, hol oraz zamontowano poręcze ułatwiające poruszanie się uczestników,  

a także  wymieniono przestarzały sprzęt komputerowy.  
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VI. Finanse Gminy Namysłów 

 

Budżet Gminy Namysłów na 2020 r. został przyjęty Uchwałą Nr 182/VIII/19 Rady Miejskiej  

w Namysłowie w dnia 31 grudnia 2019 r.  i wynosił 131.340.198,16 zł.  

Po dokonaniu zmian w planie budżetu w trakcie 2020 r. budżet na dzień 31 grudnia 2020 r.  

zamknął się kwotą  134.740.968,76 zł. 

Tabela nr 5 – Plan dochodów i wydatków Gminy Namysłów w 2020r. 

Wyszczególnienie Plan początkowy (w zł) Plan po zmianach (w zł) 

DOCHODY 127.550.871,66 128.241.979,83 

PRZYCHODY 3.789.326,50 6.498.988,93 

RAZEM: 131.340.198,16 134.740.968,76 

WYDATKI 128.885.649,88 132.286.420,48 

ROZCHODY 2.454.548,28 2.454.548,28 

RAZEM: 131.340.198,16 134.740.968,76 

Źródło: opracowanie własne Urząd Miejski w Namysłowie  Wydział Finansowy 

 

6.1. Dochody 

Zaplanowane dochody w kwocie 128.241.979,83 zł zostały wykonane na kwotę  132.155.060,77 

zł, co stanowi 103,05% planowanego budżetu. 

Wykonanie wg poszczególnych działów przedstawia tabela nr 6. 
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Tabela nr 6 - Dochody Gminy Namysłów  w 2020 r. – wykonanie wg poszczególnych 

działów                                                          

Dz. Nazwa działu/źródło dochodu 
Plan na 

31.12.2020 r. 

Wykonanie 

na 31.12.2020 

r.  

%                        

4/3 

1 2 3 4 5 

DOCHODY BIEŻĄCE 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.250.868,97 1.250.868,97 100% 

  

dotacja na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej z przeznaczeniem  

na zwrot części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego dot. 

produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi 
1.220.868,97 1.220.868,97 100% 

  

dotacja na zadania bieżące na 

dofinansowanie zadań realizowanych z 

funduszu sołeckiego  

w ramach programu pn. ,,Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020 

– 2022” 30.000,00 30.000,00 100% 

020 Leśnictwo 15.000,00 23.074,85 153,83% 

  Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich 15.000,00 23.074,85 153,83% 

600 Transport i łączność 0,00 15.877,93 - 

  Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 0,00 1.964,51 - 

  

kara za nieterminowe wykonanie zadania  

pn. ,,Budowa drogi gminnej w Woskowicach 

Małych” 0,00 13.913,42 - 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.340.000,00 1.396.824,31 104,24% 

  wpływy za trwały zarząd, służebność 0,00 5.598,85 - 

  

Opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od najmowanych pomieszczeń  

w budynku dworca autobusowo – 

kolejowego oraz Ratusza w Namysłowie 0,00 2.694,95 - 

  wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 150.000,00 132.246,88 88,16% 

  
Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego  

i kosztów upomnień 0,00 13.519,93 - 

  

czynsze z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych 1.170.000,00 1.171.724,53 100,15% 

  
Zwrot kosztów dokumentacji związanej  

ze sprzedażą mienia komunalnego 5.000,00 2.591,95 51,84% 

  odsetki od nieterminowych wpłat  15.000,00 21.313,97 142,09% 
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Zwrot nadpłaconych należności za energię 

elektryczną oraz za media w budynkach 

mienia komunalnego za lata ubiegłe 0,00 43.602,57 - 

  

zwrot podatku od towarów i usług od aportu 

dla gminnej spółki Zakładu Wodociągów i 

Usług Komunalnych ,,EKOWOD” Sp. z o.o.  

w Namysłowie w związku z przekazaniem 

działek 0,00 3.530,68 - 

710 Działalność usługowa 135.000,00 148.369,17 109,90% 

  
Wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na 

cmentarzach komunalnych 120.000,00 125.396,37 104,50% 

  

czynsz za dzierżawę cmentarzy 

komunalnych  

i urządzeń cmentarnych 15.000,00 22.972,80 153,15% 

750 Administracja publiczna 616.076,25 636.870,02 103,38% 

  

dotacja na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej w zakresie: zadań 

obronnych, spraw obywatelskich, 

prowadzenia ewidencji działalności 

gospodarczej, na przeprowadzenie 

Powszechnego Spisu Rolnego oraz 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 

i Mieszkań 339.365,00 324.015,11 95,48% 

  

czynsze za wynajem lokali użytkowych  

w budynku Urzędu Miejskiego 50.000,00 53.374,84 106,75% 

  

dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 projektu pn. „Wzrost jakości 

usług administracyjnych w Kluczborku, 

Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, 

Prudniku” 43.909,88 43.140,83 98,25% 

  

dofinansowanie w ramach programu „Zdalna 

Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego” oraz ,,Zdalna Szkoła+” z 

przeznaczeniem na zakup sprzętu 

komputerowego do nauki zdalnej przez 

placówki oświatowe 182.801,37 182.801,37 100,00% 

  

Udział w dochodach z tytułu zadań 

zleconych  

w zakresie administracji rządowej 0,00 18,60 - 

  

Opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od wynajmowanych lokali  

w budynku Urzędu Miejskiego 0,00 527,94 - 

  Opłata za licencję TAXI 0,00 600,00 - 

  odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 33,76 - 
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  rozliczenia z lat ubiegłych 0,00 572,25 - 

  
wpływy z tytułu terminowego opłacania 

podatku dochodowego 0,00 1.762,00 - 

  
darowizna na sfinansowanie zadań własnych 

gminy 0,00 30.000,00 - 

  Pozostałe dochody 0,00 23,32 - 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 
238.874,00 238.869,54 100,00% 

  

dotacja na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej z przeznaczeniem na: 

aktualizację spisu wyborców oraz 

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 238.874,00 238.869,54 100,00% 

752 Obrona narodowa 900,00 898,79 99,87% 

  

dotacja na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej w zakresie 

pozostałych wydatków obronnych 900,00 898,79 99,87% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
13.800,00 16.235,25 117,65% 

  

zwrot nadpłaconych należności za energię 

elektryczną  za lata ubiegłe 0,00 28,08 - 

  

dotacja celowa z Powiatu Namysłowskiego  

z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej 

odzieży ochronnej dla OSP w Brzozowcu  

i Ligocie Książęcej 3.300,00 3.300,00 100,00% 

  

dotacja na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej na realizację spraw  

z zakresu obrony cywilnej 10.500,00 10.500,00 100,00% 

  
mandaty karne nakładane przez Straż 

Miejską 
0,00 2.314,37 - 

  zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 0,00 92,80 - 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

48.995.108,00 48.640.128,28 99,28% 

  karta podatkowa  30.000,00 30 429,57 101,43% 

  podatek od nieruchomości 16.210.000,00 16.220.340,20 100,06% 

  podatek rolny  2.181.000,00 2.250.934,48 103,21% 

  podatek leśny 244.600,00 244.906,31 100,13% 

  podatek od środków transportowych 495.000,00 443.085,22 89,51% 

  podatek od czynności cywilnoprawnych 1.695.000,00 1.827.084,47 107,79% 

  
zwrot kosztów upomnień i kosztów 

egzekucyjnych 
0,00 16.692,82 - 
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  odsetki od nieterminowych wpłat 45.000,00 77.820,84 172,94% 

  podatek od spadków i darowizn 150 .000,00 162.752,74 108,50% 

  opłata od posiadania psów 0,00 270,00 - 

  wpływy z opłaty targowej 300.000,00 250.192,00 83,40% 

  wpływy z opłaty skarbowej 270.000,00 265.643,07 98,39% 

  
wpływy z opłat administracyjnych i 

lokalnych 500.000,00 527.526,70 105,51% 

  wpływy z różnych opłat 0,00 4.000,00 - 

  rozliczenia z lat ubiegłych 0,00 607,50 - 

  zwrot podatku od towarów i usług 0,00 13.245,34 - 

  
wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 24.487.508,00 23.789.561,00 97,15% 

  

wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych 2.387.000,00 2.515.036,02 105,36% 

757 Obsługa długu publicznego 0,00 40,61 - 

  rozliczenia z lat ubiegłych 0,00 40,61 - 

758 Różne rozliczenia 23.433.207,00 23.542.377,70 100,47% 

  część oświatowa subwencji ogólnej 20.485.154,00 20.485.154,00 100,00% 

  część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.611.812,00 2.611.812,00 100,00% 

  część równoważąca subwencji ogólnej 316.241,00 316 .241,00 100,00% 

  
odsetki od środków na rachunkach 

bankowych      0,00 28.224,30 - 

  

dotacja celowa z budżetu państwa 

stanowiącej zwrot wydatków bieżących 

poniesionych na realizację zadań w ramach 

funduszu sołeckiego w 2019 r. 0,00 98.503,68 - 

  

zwrot rekompensat wypłacanych żołnierzom 

rezerwy za utracone dochody z tytułu 

odbywania ćwiczeń wojskowych -  

finansowanych ze środków Wojewódzkiego 

Sztabu Wojskowego  20.000,00 2.442,72 12,21% 

801 Oświata i wychowanie 1.769.050,75 3.122.920,23 176,53% 

  odsetki  od nieterminowych wpłat 0,00 21,75 - 

  rozliczenia z lat ubiegłych 0,00 11.418,90 - 

  

zwrot składek ZUS w ramach tarczy 

antykryzysowej COVID-19 w szkołach 

podstawowych i przedszkolach gminy 0,00 1.243.092,44 - 

  
wpływów z usług świadczonych przez 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 0,00 39.147,14 - 

  zwrot kosztów za media 0,00 7.075,99 - 
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zwrot poniesionych wydatków na utrzymanie 

centrum rekreacji dziecięcej przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej 

Nr 4  w Namysłowie 0,00 41.200,00 - 

  
zwrot kosztów wynagrodzeń z tytułu 

wypłaconych nagród Kuratora Oświaty 0,00 8.973,00 - 

  

zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci 

do przedszkoli publicznych i niepublicznego 

przedszkola w Gminie Namysłów  25.000,00 250.773,60 100,31% 

  
dotacja na zadania własne w zakresie 

wychowania przedszkolnego 1.127.580,00 1.127.580,00 100,00% 

  

dotacji na zadania własne na realizację zadań 

wynikających z wieloletniego rządowego 

programu ,,Posiłek w szkole i w domu”  

dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych 

Szeregów w Namysłowie z przeznaczeniem 

na zakup wyposażenia do jadalni i stołówki 

szkolnej 52.025,60 52.022,23 99,99% 

  

dotacji na zadania własne na realizację zadań 

własnych gminy w zakresie: sfinansowania 

zakupu nowości wydawniczych do bibliotek 

szkolnych w ramach programu wieloletniego 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

oraz rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w 

zakresie technologii informacyjno – 

komunikacyjnych ,,Aktywna tablica” 30.480,00 30.480,00 100,00% 

  

dotacja na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej na wyposażenie szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe 256.744,15 254.362,42 99,07% 

  

wpływy  do budżetu środków finansowych 

gromadzonych na wydzielonym rachunku 

bankowym przez placówki oświatowe 7.300,00 11.851,19 162,35% 

  

kara za nieterminowe wykonanie umowy  

w zakresie realizacji zadania pn. 

,,Modernizacja Przedszkola w Bukowie 

Śląskiej – etap II” 42.921,00 42.921,57 100,00% 

  

dofinansowanie ze środków PFRON zakupu 

sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola 

Integracyjnego w Namysłowie 2.000,00 2.000,00 100,00% 
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851 Ochrona zdrowia 561.136,00 562.206,80 100,19% 

  
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 560.000,00 561.283,80 100,23% 

  

dotacja na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej związanej z ochroną 

zdrowia 1.136,00 923,00 81,25% 

852 Pomoc społeczna 2.189.662,37 2.100.957,74 95,95% 

  

wpływy z tytułu odpłatności za obiady dla 

podopiecznych Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Namysłowie 26.000,00 12.463,00 47,93% 

  

dotacja na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej z przeznaczeniem  

na: Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Namysłowie, dodatki mieszkaniowe, 

usługi opiekuńcze 824.678,34 812.935,90 98,58% 

  

dotacja na zadania własne z przeznaczeniem 

na: składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

zasiłki okresowe, zasiłki stałe, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Namysłowie, program 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

oraz ,,Wspieraj Seniora" 1.105.052,00 1.028.838,25 93,10% 

  

dotacja na realizację projektu pn. „Bliżej 

rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo - 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej - II edycja”, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego, realizowanego 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Namysłowie 108.852,03 46.025,25 42,28% 

  

wpływy za osoby przebywające w 

schroniskach 24.760,00 22.210,70 89,70% 

  
udział w dochodach z tytułu zadań zleconych        

w zakresie administracji rządowej 0,00 745,87 - 

  rozliczenia z lat ubiegłych 0,00 5.040,00 - 

  

wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub 

pobranych w nadmiernej wysokości 10.000,00 7.063,26 70,63% 

  
najem lokali użytkowych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Namysłowie 15.000,00 14.437,62 96,25% 

  
zwrot składek ZUS w ramach tarczy 

antykryzysowej COVID-19 0,00 54.196,40 - 

  
wpływy z tytułu odpłatności za usługi 

opiekuńcze 
45.750,00 53.248,31 116,39% 

  wpływy z odpłatności za pobyt w DPS 29.570,00 43.086,51 145,71% 
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  Pozostałe dochody 0,00 666,67 - 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 131.219,27 114.568,47 87,31% 

  odpłatność za kolonie 45.750,00 45.750,00 100,00% 

  

dotacja na zadania własne z przeznaczeniem 

na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów  

o charakterze socjalnym oraz na 

dofinansowanie zakupu podręczników i 

materiałów edukacyjnych dla uczniów z 

orzeczeniem  

o potrzebie kształcenia specjalnego w 

ramach Rządowego programu pomocy 

uczniom niepełnosprawnym 

85.469,27 68.818,47 80,52% 

855 Rodzina 37.004.150,38 36.790 195,55 99,42% 

  zwrot kosztów upomnień 0,00 61,20 - 

  

dotacja na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej z przeznaczeniem na: 

wychowywanie dzieci (tzw. Program 500+), 

świadczenia rodzinne i świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej 

Rodziny, program „Dobry Start” oraz składki 

na ubezpieczenia zdrowotne 36.399.046,38 36.340.467,65 99,84% 

  

dotacja na zadania własne w zakresie 

realizacji Resortowego programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 „MALUCH PLUS” 145.800,00 129.600,00 88,89% 

  
wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub 

pobranych w nadmiernej wysokości  100.000,00 44.016,19 44,02% 

  

udział w dochodach dotyczących zadań  

z zakresu administracji rządowej funduszu 

alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 

oraz karty dużej rodziny 60.000,00 77.166,02 128,61% 

  
wpływy z usług świadczonych przez Żłobek  

w Namysłowie 299.304,00 145.966,16 48,77% 

  
zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do 

niepublicznych żłobków w Gminie 

Namysłów 0,00 20.700,00 - 

  

zwrot składek ZUS w ramach tarczy 

antykryzysowej COVID-19 w OPS 

Namysłów oraz Żłobku w Namysłowie 0,00 29.117,90 - 

  odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 3.100,43 - 
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900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
6.305.000,00 4.675.790,63 74,16% 

  
opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
6.000.000,00 4.404.028,05 73,40% 

  

zwrot kosztów upomnień i kosztów 

egzekucyjnych 
0,00 7.999,84 - 

  odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 6.629,34 - 

  

kary umowne za nieterminowe wykonanie 

zadania w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej rozbudowy placu 

zabaw  

w Rychnowie oraz budowy placu zabaw  

i siłowni zewnętrznej w Józefkowie oraz 

wykonanie budowy oświetlenia drogowego 

przy ul. Partyzantów w Namysłowie 0,00 746,29 - 

  rozliczenia z lat ubiegłych 0,00 650,34 - 

  

odszkodowanie z tytułu uszkodzenia 

oświetlenia drogowego w wyniku zdarzenia 

drogowego oraz losowego 0,00 8.295,00 - 

  zwrot kosztów oświetlenia drogowego  15.000,00 7.996,92 53,31% 

  

dochody z tytułu opłat pobieranych  

na podstawie ustawy Prawo ochrony 

środowiska 100.000,00 87.285,05 87,29% 

  wpływy z opłaty produktowej 10.000,00 439,59 4,40% 

  

opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na placu targowym  0,00 3 927,76 - 

  
wpływy za czynsze i rezerwacje miejsc na 

placu targowym 180.000,00 147.666,30 82,04% 

  pozostałe dochody 0,00 126,15 - 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000,00 30.033,73 100,11% 

  rozliczenia z lat ubiegłych 0,00 33,73 - 

  

dotacja na zadania bieżące z Powiatu 

Namysłowskiego na powierzenie gminie 

zadań przewidzianych dla Powiatowej 

Biblioteki Publicznej 30.000,00 30.000,00 100,00% 

926 Kultura fizyczna 252.000,00 150.410,75 59,69% 

  
dzierżawa obiektów sportowych i 

rekreacyjnych 252.000,00 131.105,06 52,03% 

  odsetki od nieterminowych wpłat  0,00 6.549,67 - 

  rozliczenia z lat ubiegłych 0,00 11.941,66 - 
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kara umowna za nieterminowe wykonanie 

zadania pn. ,,Modernizacja obiektu 

sportowego w Smarchowicach Śląskich” 0,00 157,37 - 

  wpłaty za nierozliczony sprzęt 0,00 656,99 - 

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 
124.281.052,9

9 
123.457.519,3

2 
99,34% 

DOCHODY MAJĄTKOWE 

010 Rolnictwo i łowiectwo 15.000,00 15.000,00 100,00% 

  

dotacja na zadania inwestycyjne  

na dofinansowanie zadań realizowanych  

z funduszu sołeckiego w ramach programu 

pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 

Opolskie w latach 2020 – 2022” 15.000,00 15.000,00 100,00% 

600 Transport i łączność 149.072,37 140.724,33 94,40% 

  

dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych zadania pn. ,,Budowa drogi 

gminnej w Woskowicach Małych”  149.072,37 140.724,33 94,40% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.597.250,00 1.577.349,88 98,75% 

  wpływy ze sprzedaży majątku 1.500.000,00 1.471.502,00 98,10% 

  
wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności 97.250,00 105.847,88 108,84% 

750 Administracja publiczna 118.834,80 118.834,80 100,00% 

  

dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 projektu pn. „Wzrost jakości 

usług administracyjnych w Kluczborku, 

Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, 

Prudniku”  118.834,80 118.834,80 100,00% 

758 Różne rozliczenia 0,00 4.903.564,89 - 

  
środki Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w zakresie wsparcia realizacji 

zadań inwestycyjnych 0,00 4.863.762,00 - 

  

dotacja celowa z budżetu państwa 

stanowiącej zwrot wydatków bieżących 

poniesionych  

na realizację zadań w ramach funduszu 

sołeckiego w 2019 r. 0,00 39.802,89 - 
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801 Oświata i wychowanie 499.800,00 500.557,71 100,15% 

  

dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 

projektu pn. „Modernizacja Przedszkola  

w Bukowie Śląskiej – etap II”  499 800,00 499 800,00 100,00% 

  sprzedaż składników majątkowych 0,00 757,71 - 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
1.080.753,67 1.065.254,84 98,57% 

  

dofinansowanie ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego zadania pn. 

,,Realizacja strategii niskoemisyjnych na 

obszarze Gminy Namysłów”  1.043.261,67 1.043.261,67 100,00% 

  

dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚiGW 

zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy 

Namysłów” – kwota dofinansowania uległa 

zmniejszeniu z uwagi na wycofanie się  

części właścicieli nieruchomości z realizacji 

zadania  37.492,00 16.124,28 43,01% 

  
sprzedaży drewna z gminnych terenów 

zieleni  0,00 5.868,89 - 

926 Kultura fizyczna 500.216,00 376.255,00 75,22% 

  

dofinansowanie z Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej zadania pn. ,,Budowa 

zespołu boisk sportowych przy Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie 

Książęcej wraz  

z remontem sali gimnastycznej” – pozostała 

kwota dofinansowania po całkowitym 

rozliczeniu zadania została zrealizowana w 

2021 roku 500.216,00 376.255,00 75,22% 

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 3.960.926,84 8.697.541,45 219,58% 

  DOCHODY OGÓŁEM 128.241.979,83 132.155.060,77 103,05% 

Źródło: opracowanie własne Urząd Miejski w Namysłowie Wydział Finansowy 

6.2. Przychody 

Planowane przychody w wysokości 6.498.988,93 zł zostały zrealizowane w kwocie   

11.621.075,23 zł, tj. 178,81% i dotyczą:   

• rozliczenia środków wynikających z projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej - II edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie – 

33.741,36 zł, 

• przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)- 11.587.333,87zł 
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6.3. Wydatki 

Zaplanowane wydatki w kwocie 132.286.420,48 zł zostały wykonane na kwotę  

123.360.003,51 zł, co stanowi 93,25% planowanego budżetu. W strukturze wydatków budżetu 

gminy w roku 2020 wyodrębnia się wydatki bieżące i wydatki majątkowe, których realizacja 

przedstawia Tabela nr 7. 

Tabela nr 7 - Wydatki Gminy Namysłów w 2020 r. – wydatki bieżące i majątkowe 

Wyszczególnienie 
Plan 

(w zł / gr) 

Wykonanie 

(w zł / gr) 
% 

WYDATKI BIEŻĄCE 123.043.848,75 115.373.855,36 93,77% 

WYDATKI MAJĄTKOWE 9.242.571,73 7.986.148,15 86,41% 

Źródło: opracowanie własne Urząd Miejski w Namysłowie Wydział Finansowy 

W ramach wydatków bieżących w kwocie 115.373.855,36 zł wyodrębnia się: 

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 49.369.409,81 zł, 

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 22.647.594,89 zł, 

3) dotacje na zadania bieżące na kwotę 4.331.392,21 zł, 

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 38.205.650,23 zł, 

5) wydatki na obsługę długu na kwotę 819.808,22 zł. 

6) Wykonanie wydatków majątkowych na kwotę 7.986.148,15 zł przedstawia tabela nr 8 

 

Tabela nr 8 - Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 r.  

Lp. Dział Rozdz.    Nazwa zadania   inwestycyjnego 
Wykonanie  

w zł/gr  

1 2 3 4 5 

1. 600 60014 

Dotacja dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania  

pn. ,,Modernizacja drogi powiatowej DP 1126 O, na odcinku 

Krasowice - DP 1101O" 

230.000,00 

2. 600 60016 Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów 20.805,00 

3. 600 60016 Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych 175.010,67 

4. 700 70005 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu 146.723,97 

5. 750 75023 
Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie - 

Koźlu, Namysłowie, Prudniku 
141.000,00 
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6. 750 75023 
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie 
99.271,34 

7. 754 75404 
Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji  

w Namysłowie  z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego 
29.074,50 

8. 754 75410 

Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Namysłowie z przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej, 

sprężarki oraz samochodu kwateristrzowskiego 

35.000,00 

9. 754 75412 Modernizacja remizy OSP w Smarchowicach Śląskich 37.174,00 

10. 754 75412 
Dotacja celowa dla jednostki OSP Brzozowiec  

z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu pożarniczego 
419.500,00 

11. 754 75421 Zakup sprzętu medycznego 61.609,86 

12. 801 80101 
Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 
149.639,50 

13. 801 80101 
Wykonanie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w 

Namysłowie 
11.685,00 

14. 801 80101 
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego                                      

w Ligocie Książęcej 
33.210,00 

15. 801 80104 
Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 4                                               

w Namysłowie 
68.880,00 

16. 801 80104 
Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Integracyjnego                                                            

w Namysłowie 
88.500,00 

17. 851 85111 Objęcie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. 600.000,00 

18. 851 85154 Doposażenie placów zabaw w infrastrukturę rekreacyjną 44.600,00 

19. 852 85219 
Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej                                                

w Namysłowie 
22.999,87 

20. 855 85505 Przebudowa tarasów w Żłobku w Namysłowie 52.000,00 
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21. 900 90001 Ogrodzenie gminnego stawu w Bukowie Śląskiej 11.799,99 

22. 900 90002 
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych   

w Namysłowie (PSZOK) 
1.095.424,69 

23. 900 90004 Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Namysłów 44.759,74 

24. 900 90004 Modernizacja altany na terenie gminnym w Barzynie 14.238,35 

25. 900 90004 Budowa altanki na gminnym placu zabaw w Bukowie Śląskiej 5.900,00 

26. 900 90004 Budowa altany na terenie gminnym w Igłowicach  6.641,02 

27. 900 90004 Budowa altany na terenie gminnym w Jastrzębiu 17.000,00 

28. 900 90004 
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminnym  

w Józefkowie 
26.896,54 

29. 900 90004 Zakup kosiarki do Kowalowic 11.990,00 

30. 900 90004 
Budowa altany na terenie gminnym w Ligocie Książęcej -                 

etap II 
18.399,98 

31. 900 90004 Zakup kosiarki do Ligotki 12.999,00 

32. 900 90004 Zagospodarowanie terenu gminnego w Ligotce 14.476,96 

33. 900 90004 
Zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych                                       

w Minkowskiem 
10.489,99 

34. 900 90004 Budowa altany na terenie gminnym w Pawłowicach Namysłowskich 27.213,78 

35. 900 90004 
Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym  

w Rychnowie 
44.999,92 

36. 900 90004 Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych 2.997,03 

37. 900 90004 
Zagospodarowanie terenu przy ul. Oławskiej  

w Namysłowie 
61.000,00 

38. 900 90004 Zakup kosiarki do Smarchowic Małych 12.901,00 

39. 900 90005 Dron do analizy zanieczyszczeń ,,SOWA" 46.999,00 
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40. 900 90005 
Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania  

na ekologiczne źródła pozyskania ciepła 
248.028,19 

41. 900 90008 
Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej                                        

na terenie Gminy Namysłów 
185.000,00 

42. 900 90015 Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów 254.447,66 

43. 900 90017 

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.  

w Namysłowie 

700.000,00 

44. 900 90017 

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład 

Administracji Nieruchomości ,,ZAN" Sp. z o.o.  

w Namysłowie 

360.000,00 

45. 900 90017 

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład 

Wodociągów i Usług Komunalnych ,,EKOWOD" Sp. z o.o. w 

Namysłowie 

250.000,00 

46. 900 90026 
Dotacje na demontaż,  transport i unieszkodliwianie pokryć 

azbestowych 
23.034,68 

47. 900 90095 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 26.135,50 

48. 921 92109 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie 14.760,00 

49. 921 92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach 13.530,00 

50. 921 92109 
Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską   

w Brzezince 
28.133,33 

51. 921 92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu 19.950,00 

52. 921 92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku 14.422,63 

53. 926 92601 Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie 46.821,60 

54. 926 92601 
Budowa obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej                                                                  

na namysłowskich błoniach 
63,20 

55. 926 92601 
Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy                                                         

ul. Braterskiej w Namysłowie 
158,10 

56. 926 92601 Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich 269.994,80 
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57. 926 92601 
Wykonanie nawodnienia boiska sportowego                                                                 

w Smarchowicach Wielkich 
61.300,00 

58. 926 92601 

Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali 

gimnastycznej 

1.516.557,76 

OGÓŁEM: 7.986.148,15 

Źródło: opracowanie własne Urząd Miejski w Namysłowie Wydział Finansowy 

6.5. Rozchody 

Plan rozchodów w wysokości 2.454.548,28 zł został wykonany w wysokości 2.454.548,28 zł, 

tj. 100,00%  i stanowi spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 

6.6. Budżet obywatelski 

W roku 2020, na realizację zadań objętych Budżetem Obywatelskim w budżecie Gminy 

Namysłów przeznaczono łącznie kwotę 50.000,00 zł. Zarządzeniem Nr 337/VIII/20 Burmistrza 

Namysłowa z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu 

Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok, wprowadzono regulamin Budżetu Obywatelskiego 

Namysłowa na 2020 r., ustalający harmonogram prac, których rozpoczęcie określono na dzień  

11 marca 2020 r., a zakończenie na dzień 23 czerwca 2020 r. 

Wpłynęły cztery wnioski z  propozycjami  zadań, trzy z nich po dokonaniu uzupełnień  

i wyjaśnień spełniły wymogi formalne i tym samym zostały poddane pod głosowanie przez 

mieszkańców miasta. 

Każdy mieszkaniec Namysłowa mógł oddać swój głos na maksymalnie trzy projekty. 

Zagłosowało łącznie 500 osób, z czego 17  na kartach do głosowania,  a 483 osoby oddały głosy 

poprzez głosowanie internetowe. 30 głosów zostało oddanych nieprawidłowo i zostały one 

uznane za nieważne.  

W wyniku głosowania wyłoniono 1 zwycięski projekt (który uzyskał poparcie  225 głosów) pod 

nazwą: „Dron do analizy zanieczyszczeń SOWA”. 

Celem projektu był zakup zintegrowanego systemu obserwacji i wspomagania analizy 

zanieczyszczeń powietrza, obejmującego jednostkę transportową - czterosilnikowy dron wraz  

ze stacją pomiarową, kamerą oraz osprzętem. Wartość zadania określono na kwotę 46.999,00 zł, 

a realizacja projektu została sfinalizowana w listopadzie 2020 r. 

 

6.6. Fundusz sołecki 

W budżecie gminy Namysłów zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych 

wyodrębnia się środki na fundusz sołecki, który w roku 2020 został zaplanowany na kwotę 

1.187.733,03 zł i wykonany na kwotę 970.224,60 zł, tj. 81,69%. Wykonanie środków  

z funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia tabela nr 9 
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Tabela nr 9 - Wykonanie środków z  Funduszu Sołeckiego w 2020 r. 

Lp. 
Nazwa 

sołectwa 

Przedsięwzięcia zrealizowane przez 

sołectwa 

Plan Wykonanie 

w zł/gr w zł / gr 

1. Baldwinowice 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z 

zakupem wyposażenia, modernizacja 

świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań 

mieszkańców 

28.198,02 25.454,76 

2. Barzyna 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

modernizacja i utrzymanie altany na terenie 

gminnym, rozbudowa oświetlenia 

drogowego, organizacja spotkań 

mieszkańców 

28.700,20 26.460,75 

3. Brzezinka 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

modernizacja budynku przeznaczonego na 

świetlicę wiejską 

28.584,31 28.366,83 

4. Brzozowiec 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

organizacja spotkań mieszkańców, 

utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z 

zakupem wyposażenia, modernizacja 

świetlicy wiejskiej 

36.271,46 33.979,41 

5. 
Bukowa 

Śląska 

remont budynku gminnego, utrzymanie 

porządku na terenach gminnych, budowa 

altanki na gminnym placu zabaw, 

organizacja spotkań mieszkańców, 

utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z 

zakupem wyposażenia, ogrodzenie gminnego 

stawu, zakup kosiarki  

33.837,84 30.820,00 

6. Głuszyna 

remont dróg gminnych, zakup tablic 

informacyjnych na drogi, utrzymanie 

porządku na terenach gminnych, organizacja 

spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy 

wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia 

56.628,00 52.606,08 

7. Igłowice 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

rozbudowa oświetlenia drogowego, 

organizacja spotkań mieszkańców, 

utrzymanie świetlicy wiejskiej , zakup 

balustrady na schody wejściowe do świetlicy 

wiejskiej oraz budowa altany na terenie 

gminnym 

29.743,18 28.946,10 
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8. Jastrzębie  

zakup wiat przystankowych, remont budynku 

gminnego, budowa altany na terenie 

gminnym, utrzymanie porządku na terenach 

gminnych, organizacja spotkań 

mieszkańców, utrzymanie świetlicy 

wiejskiej, zakup zestawu do gry w 

koszykówkę, wykonanie parkingu przy bloku 

nr 160, budowa pawilonu na terenie 

gminnym 

49.173,50 40.593,98 

9. Józefków 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej 

na terenie gminnym 

27.193,67 27.184,19 

10. Kamienna 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

rozbudowa oświetlenia drogowego, 

organizacja spotkań mieszkańców 

47.551,09 44.246,92 

11. Kowalowice 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

zakup kosiarki do koszenia gminnych 

terenów zielonych, wykonanie monitoringu 

na teren gminny, zakup wyposażenia na 

gminny teren zielony, organizacja spotkań 

mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej 

wraz z zakup wyposażenia i remontem, 

wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej 

46.314,97 43.444,02 

12. Krasowice 

remont dróg gminnych, zakup wyposażenia 

do OSP, zagospodarowanie gminnego stawu, 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie 

Namysłów, organizacja spotkań 

mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej 

wraz z zakupem wyposażenia 

41.795,00 39.611,94 

13. 
Ligota 

Książęca 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

budowa altany na terenie gminnym - etap II, 

rozbudowa oświetlenia drogowego, 

organizacja spotkań mieszkańców, 

utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z 

zakupem wyposażenia 

41.331,84 36.190,21 

14. Ligotka 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

zakup kosiarki do koszenia gminnych 

terenów zielonych, zagospodarowanie terenu 

przy świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań 

mieszkańców, zakup wyposażenia na gminny 

teren zielony 

36.425,97 34.789,79 
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15. Łączany 

remont dróg gminnych, utrzymanie porządku 

na terenach gminnych, zakup kosiarki do 

koszenia gminnych terenów zielonych, 

organizacja spotkań mieszkańców, 

wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej, 

zakup wiaty na gminne boisko sportowe, 

rozbudowa oświetlenia drogowego, 

rozbudowa oświetlenia na gminnym boisku 

sportowym 

38.164,27 33.607,97 

16. Michalice 

remont drogi gminnej, utrzymanie porządku 

na terenach gminnych, budowa placu zabaw 

na terenie gminnym, montaż brakującego 

oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, 

organizacja spotkań mieszkańców  

28.438,00 2.400,00 

17. Mikowice 

remont dróg gminnych, zakup wyposażenia 

do OSP, utrzymanie porządku na terenach 

gminnych, rozbudowa oświetlenia 

drogowego, organizacja spotkań 

mieszkańców, zakup wyposażenia do 

świetlicy wiejskiej 

39 709,43 36 802,63 

18. Minkowskie 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

zakup kosiarki do koszenia gminnych 

terenów zielonych, zakup tablic 

ogłoszeniowych i stojaków na rowery na 

teren gminny, zagospodarowanie gminnego 

placu zabaw, zakup wyposażenia na teren 

gminny, organizacja spotkań mieszkańców, 

zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, 

projekt budowy drogi gminnej 

39 670,80 22 899,91 

19. Niwki 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

utrzymanie altany wraz z zakupem 

wyposażenia, zakup wyposażenia na teren 

gminny, rozbudowa oświetlenia drogowego, 

organizacja spotkań mieszkańców 

28 082,14 15 795,30 

20. 
Nowe 

Smarchowice 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

rozbudowa świetlicy wiejskiej, utrzymanie 

świetlicy wiejskiej wraz z zakupem 

wyposażenia, zakup wyposażenia na gminne 

boisko sportowe 

37 044,04 3 174,62 

21. Nowy Folwark 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

remont i rozbudowa placu zabaw na terenie 

gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, 

zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, 

modernizacja świetlicy wiejskiej 

28.622,94 27.099,55 
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22. Objazda 

remont mostka na drodze gminnej, 

utrzymanie gminnego budynku użytkowego 

wraz z jego remontem, utrzymanie porządku 

na terenach gminnych, rozbudowa 

oświetlenia drogowego, organizacja spotkań 

mieszkańców 

31.790,51 22.860,74 

23. 
Pawłowice 

Namysłowskie 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

budowa altany na terenie gminnym, 

organizacja spotkań mieszkańców 

30.515,76 28.513,02 

24. Przeczów 

zagospodarowanie stawu gminnego, 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

organizacja spotkań mieszkańców, 

utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz 

rozbudowa świetlicy wiejskiej 

38.898,22 6.652,83 

25. Rychnów 
utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym 
42.413,45 42.191,12 

26. 
Smarchowice 

Małe 

remont drogi gminnej, utrzymanie porządku 

na terenach gminnych, organizacja spotkań 

mieszkańców, zakup wyposażenia do 

świetlicy wiejskiej, wymiana oświetlenia 

ulicznego na energooszczędne oświetlenie 

ledowe na terenie gminnym, zakup kosiarki 

do koszenia terenów gminnych 

34.108,24 30.120,32 

27. 
Smarchowice 

Śląskie 

remont drogi gminnej, modernizacja remizy 

OSP, utrzymanie porządku na terenach 

gminnych, organizacja spotkań mieszkańców 

38.434,68 36.307,34 

28. 
Smarchowice 

Wielkie 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

organizacja spotkań mieszkańców, zakup 

wyposażenia na boisko sportowe, wykonanie 

nawodnienia boiska sportowego 

47.744,24 47.164,90 

29. Smogorzów 

remont dróg gminnych, utrzymanie porządku 

na terenach gminnych, budowa podłogi 

plenerowej na teren gminny, rozbudowa 

oświetlenia drogowego, organizacja spotkań 

mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej 

43.108,77 33.391,79 

30. 
Woskowice 

Małe 

remont dróg gminnych, utrzymanie porządku 

na terenach gminnych, budowa placu zabaw 

na terenie gminnym, wykonanie projektu 

oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, 

organizacja spotkań mieszkańców, remont 

świetlicy wiejskiej wraz z zakupem 

wyposażenia, zakup wyposażenia na gminne 

boisko sportowe 

41.022,00 38.156,53 
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31. Ziemiełowice 

utrzymanie porządku na terenach gminnych, 

rozbudowa oświetlenia drogowego, 

organizacja spotkań mieszkańców, 

utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z 

zakupem wyposażenia 

34.224,13 31.546,38 

32. Żaba 

organizacja spotkań mieszkańców, 

utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z 

zakupem wyposażenia, zakup i montaż pieca 

wolnostojącego do świetlicy wiejskiej 

33.992,36 18.844,67 

Ogółem 1.187.733,03 970.224,60 
Źródło: opracowanie własne Urząd Miejski w Namysłowie Wydział Finansowy 
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VII. Edukacja, sport i zdrowie 

 

7.1. Placówki oświatowe, żłobki, placówki niepubliczne 

W Gminie Namysłów w 2020 r. funkcjonowało 16 placówek oświatowych i żłobek,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, w tym : 

 

• 6 przedszkoli – 843 dzieci w 42 oddziałach, 

• 6 szkół podstawowych – 1676 uczniów w 88 oddziałach, 

• 4 zespoły szkolno – przedszkolne, w tym: 

a) 203  dzieci w 10 oddziałach przedszkolnych, 

b) 473 uczniów w 35 oddziałach szkolnych, 

• żłobek – 100 dzieci do 31.08.2020 r. od 1.09.2020 r. – 60 dzieci. 

Na terenie Gminy funkcjonowały również placówki niepubliczne dotowane z budżetu  

Gminy Namysłów, tj.: 

• żłobek (prowadzony przez Prywatny Żłobek Pluszakowo) – 22 dzieci, 

• żłobek (prowadzony przez Żłobek Elementarz Przyjazny Rodzinie) – 67 dzieci, 

• Niepubliczne Przedszkole „Elementarz Przyjazny Rodzinie – 18 dzieci, 

• Niepubliczne Przedszkole „Delfinek” – 15 dzieci, 

• Niepubliczne Przedszkole „Rodzinny Klub Słoneczko” – 22 dzieci, 

• Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wspólny Świat” – 8 dzieci, 

Do wyżej wymienionych placówek publicznych i niepublicznych uczęszczało 3.407 dzieci  

(w 2019 r. – 3332 dzieci). 

W placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów 

zatrudnionych było 415 nauczycieli, a ich zatrudnienie i stopień awansu zawodowego obrazuje 

tabela nr 10. 

 

Tabela nr 10 - Ilość zatrudnionych nauczycieli w Gminie Namysłów wg stopnia awansu 

zawodowego 

Wyszczególnienie 

Liczba nauczycieli wg stopni awansu zawodowego zatrudnionych 

w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Namysłów  

(wg stanu na dzień 30.09.2020 r.) 

ogółem dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta 
bez 

stopnia 

awansu 

O
g
ó
łe

m
 

zatrudnienie w pełnym 

wymiarze czasu pracy 340 236 49 44 9 2 

zatrudnienie 

w niepełnym 

wymiarze 

czasu pracy 

w 

oso-

bach: 
75 49 9 15 0 2 

w eta-

tach: 26,71 18 3,30 5,07 0 0,34 

Razem osoby: 415 285 58 59 9 4 

Razem etaty: 368,71 254 52,30 51,07 9 2,34 

Źródło: opracowanie własne Urząd Miejski w Namysłowie  Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia 
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7.2. Średnie wyniki szkół z egzaminu ósmoklasisty: 

1) język polski: 

średnia województwa:  60,0 %  

średnia powiatu:   52,5 %  

średnia gminy:   53,2 % 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie     –  52,4 % 

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie     –  53,9 % 

3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie    –  60,4 % 

4) Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie     –  63,3 % 

5) Szkoła podstawowa nr 5 w Namysłowie     –  56,9 % 

6) Szkoła Podstawowa w Kamiennej     –  48,7 % 

7) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie    –  39,1 % 

8) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jastrzębiu    –  51,6 % 

9) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej   –  54,1 % 

10) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich  –  39,4 % 

2) matematyka 

średnia województwa:  44,7 %  

średnia powiatu:   36,1 %  

średnia gminy:   36,7 % 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie     –  40,7 % 

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie    –  30,4 % 

3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie    –  42,8 % 

4) Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie     –  47,4 % 

5) Szkoła podstawowa nr 5 w Namysłowie     –  45,7 % 

6) Szkoła Podstawowa w Kamiennej      –  29,6 % 

7) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie    –  25,3 % 

8) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jastrzębiu    –  24,8 % 

9) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej   –  29,3 % 

10) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich  –  24,6 % 

 

3) język angielski 

średnia województwa:  54,0 %  

średnia powiatu:   44,1 %  

średnia gminy:   44,8 % 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie     –  49,8 % 

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie     –  38,7 % 

3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie     –  44,6 % 

4) Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie     –  61,8 % 

5) Szkoła podstawowa nr 5 w Namysłowie     –  50,8 % 

6) Szkoła Podstawowa w Kamiennej      –  28,9 % 

7) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie    –  33,4 % 

8) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jastrzębiu    –  29,8 % 

9) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej   –  44,6 % 

10) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich  –  brak wyboru 

przez uczniów 
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4) język niemiecki 

średnia województwa:  56,1 %  

średnia powiatu:   35,3 %  

średnia gminy:   33,5 % 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie  –  brak wyboru przez uczniów  

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie   –  brak wyboru przez uczniów 

3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie   –  brak wyboru przez uczniów 

4) Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie   –  brak wyboru przez uczniów 

5) Szkoła podstawowa nr 5 w Namysłowie     –  31,3 % 

6) Szkoła Podstawowa w Kamiennej    –  brak wyboru przez uczniów 

7) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie    – 29,0 % 

8) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jastrzębiu –  brak wyboru przez uczniów 

9) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej   –  26,7 % 

10) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich  –  38,8 % 

 

7.3. Stypendia i zasiłki szkolne 

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacono stypendia szkolne dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz zasiłki szkolne dla uczniów 

znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji spowodowanej wystąpieniem zdarzenia 

losowego.Na realizację zadania Gmina Namysłów wydatkowała środki w wysokości 75.655,27 zł 

ogółem z czego z budżetu państwa pozyskano dotację w wysokości 60.524,21 zł tj. 80% wartości 

zadania:  

1) na stypendia szkolne wydatkowano 73.295,27 zł (w okresie I-VI uprawnionych 

107 uczniów a w okresie IX-XII 69 uczniów), 

2) na zasiłki szkolne wydatkowano 2.360,00 zł dla 4 uczniów. 

 

7.4. Stypendia edukacyjne i sportowe dla uczniów 

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 

62 uczniów szkół podstawowych na wartość 19.000,00 zł, w tym: 

1) za najwyższą średnią ocen oraz zdobycie tytułu laureata bądź finalisty wojewódzkich 

konkursów przedmiotowych dla 10 uczniów w kwocie ogółem 4.500,00 zł, 

2) za zajęcia I-III miejsca w zawodach sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego dla 

52 uczniów w wysokości ogółem 14.500,00 zł. 

 

7.5. Darmowe podręczniki i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych 

Gmina Namysłów pozyskała dotację celową na rok szkolny 2020/2021 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 254.362,42 zł dla 2166 uczniów. 
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7.6. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 

2020-2022 

Program ma na celu dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego. Z programu skorzystało 33 uczniów szkół z terenu Gminy 

Namysłów  na wartość ogółem 8.294,26, w tym dla: 

1) 22 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie, 

2) 2 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, 

3) 2 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, 

4) 7 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie. 

 

7.7. Rządowy Program „Aktywna tablica” 

Do programu przystąpił Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 

i w Smarchowicach Wielkich, czego efektem było doposażenie szkół w laptopy o łącznej 

wartości 35.000,00 zł,  z czego pozyskana dotacja to 28.000,00 zł a wkład własny 7.000,00 zł. 

 

7.8. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Do programu przystąpił Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich,  

czego efektem było doposażenie biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze o łącznej wartości 

3.100,00 zł, z czego pozyskana dotacja to 2.480,00 zł a wkład własny 620,00 zł. 

 

7.9. Program „Posiłek w szkole i w domu” 

Do programu przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 1 w Namysłowie, doposażając jadalnię  

i stołówkę w meble i sprzęt kuchenny na wartość 65.027,79 zł, z czego pozyskana dotacja to 

52.022,23 zł a wkład własny 13.005,56 zł.  

 

7.10. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Projekt „Zdalna Szkoła” 

W ramach pozyskanej dotacji zakupiono 18 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem MS Office 

oraz z osprzętem w postaci toreb i myszy na wartość 78.792,57 zł. Zakupiony sprzęt został 

przekazany na podstawie umowy użyczenia do szkół podstawowych z tereny Gminny 

Namysłów, w celu realizacji nauczania zdalnego.  

 

 

7.11. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Projekt „Zdalna Szkoła +” 

W ramach pozyskanej dotacji zakupiono 39 szt. laptopów wraz z osprzętem w postaci toreb  

i myszy oraz 5 szt. tabletów na wartość 104.008,80 zł. Zakupiony sprzęt został przekazany na 

podstawie umowy użyczenia do szkół podstawowych z tereny Gminny Namysłów, w celu 

realizacji nauczania zdalnego.  

 

7.12. Rządowe wsparcie dla nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Gmina 

Namysłów otrzymała środki na wypłatę wsparcia finansowego dla szkół podstawowych,  

w formie dofinansowania zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych 
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w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Na zadanie wydatkowano kwotę 123.041,08 zł, 

w ramach której zrealizowano wnioski złożone przez 227 nauczycieli. 

 

7.13. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 

pracowników 

Burmistrz Namysłowa przyznał 10 pracodawcom dofinansowanie na pokrycie kosztów 

przygotowania zawodowego 10 młodocianych pracowników na łączną kwotę 75.015,00 zł. 

Środki finansowe na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy i stanowią pomoc de minimis. 

 

7.14. Dotacje dla klubów sportowych 

W wyniku konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

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 634.000,00 zł, z czego stowarzyszenia 

wydatkowały 612.910,12 zł. 

 

7.15. Stypendia sportowe dla zawodników 

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 24 zawodników klubów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r.  

o łącznej wartości 69.667,00 zł.  

 

7.16. Nagrody dla zawodników i trenerów 

Na podstawie Uchwały nr 160/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania i maksymalnej wysokości nagród 

Burmistrza Namysłowa dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla 

działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji 

sportu w Gminie Namysłów (z późniejszymi zmianami) Burmistrz Namysłowa przyznał 

jednorazowe nagrody finansowe dla 26 osób za osiągnięte wyniki sportowe na wartość 41.950,00 

zł, w tym: 

1) dla 21 zawodników na wartość 30.700,00 zł, 

2) dla 5 trenerów na wartość 11.250,00 zł. 

 

7.16. Ochrona zdrowia 

W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19, z budżetu Gminy Namysłów 

zakupiono dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia: 

1) respirator i kardiomonitor na wartość 61.609,86 zł (sprzęt przekazany umową użyczenia), 

2) jednorazowe kombinezony ochronne na wartość 98.277,00 zł. 
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VIII. Instytucje kultury  

 

8.1. Namysłowski Ośrodek Kultury, świetlice i izby 

Krzewieniem działalności kulturalnej  w roku 2020 na terenie Gminy Namysłów zajmował się 

Namysłowski Ośrodek Kultury, w ramach którego działają: 

1) Dom Kultury, 

2) Izba Regionalna, 

3) Izba Techniki Młynarskiej, 

4) Biblioteka Publiczna , 

5) świetlice wiejskie - 21, 

6) świetlica osiedlowa- przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Budynki, w  których  mieszczą się Dom Kultury oraz świetlica osiedlowa są dostosowane do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Rok 2020 miał być  rokiem wyjątkowym dla  działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury, 

gdyż to właśnie w tym roku przypadała 60-rocznica działalności instytucji. Już w roku 2019 

rozpoczęto prace związane z organizacją szeregu ciekawych wydarzeń kulturalnych dla 

mieszkańców gminy, ościennych gmin i zaproszonych gości. Z uwagi na wystąpienie pandemii 

związanej z COVID - 19 i związanymi z tym obostrzeniami, które całkowicie zmieniły nasze 

wcześniejsze plany, byliśmy zmuszeni do rozwiązywania lub aneksowania umów koncertowych. 

Odwołano najważniejsze wydarzenia kulturalne : Aneks Twórczości Artystycznej, 3-dniowe Dni 

Namysłowa, Dożynki Gminy Namysłów oraz Jarmark Bożonarodzeniowy- czyli imprezy, które 

cieszyły się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców Namysłowa i okolic. Ponadto 

nie udało nam się zorganizować kilku komercyjnych imprez firmowych. 

Od początku roku  do miesiąca marca Namysłowski Ośrodek Kultury zorganizował kilka 

ważnych wydarzeń kulturalnych: 

• 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  

• Charytatywny koncert zespołu „Enej”, z którego dochód przeznaczony był na  dla Franka 

Marcinkowskiego, 

• Walentynkowy koncert charytatywny Andrzeja Cierniewskiego, z którego dochód 

przeznaczony był dla Frania Marcinkowskiego,  

• Koncert Sławka Uniatowskiego z okazji Dnia Kobiet. 

Ośrodek brał udział w organizacji wizyty Prezydenta RP w Namysłowie. 

Od połowy marca 2020 r. (od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego) wszelkie 

plany musiały ulec modyfikacji i zmianom. Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej zagrożeniem 

zarażenia się wirusem SARS-CoV2, instytucja, zachowując nakazany przez prawo reżim 

sanitarny zorganizowała oraz została współorganizatorem następujących wydarzeń: 

• Objazdowego DniaDziecka  w sołectwach gminnych oraz w mieście Namysłów, 

• Powitanie Lata na Namysłowskim Rynku, 

• 8 seansów kina plenerowego na tle zabytkowych murów, 

• Muzycznego Popołudnia na Namysłowskim Rynku – koncert Brygidy i Roberta Łukowskich, 

• 2 festynów rodzinnych na terenie zielonym przy NOK, 

• Letniego Chillout na Namysłowskich Błoniach – pokaz laserowy oraz kino samochodowe, 

• Finału Polskiej Ligi Walk Rycerskich na Namysłowskich Błoniach, 
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• 3-dniowego festiwalu „Żarciowozów” – festiwal foodtrucków połączony z koncertem zespołu 

„Szulerzy” oraz występy lokalnych artystów, 

• Koncertu Kamila Bednarka w Hali Sportowej I LO w Namysłowie, 

• Wizyty Świętego Mikołaja we wszystkich  sołectwach  Gminy Namysłów oraz  

w Namysłowie, 

•  realizacji filmów wspierających  namysłowskich restauratorów, promujących podczas 

pandemii COVID-19  sprzedaż dań na wynos, 

• realizacja trzech gier terenowych (QUESTów) na terenie Gminy Namysłów – „Skarby 

Namysłowskich Lasów”, „Ścieżkami Średniowiecznego Namysłowa”, „W Poszukiwaniu 

Smoka na Namysłowskiej Ziemi”.  

 

Ośrodek szybko dopasował się do panującej sytuacji i realizował wydarzenia artystyczne, 

konkursy, zajęcia, warsztaty, spektakle w formie online, a także wspierał sołectwa, lokalne firmy 

i instytucje poprzez  szycie maseczek ochronnych. 

8.2. Biblioteka Publiczna w Namysłowie 

W Gminie Namysłów w 2020 roku funkcjonowała Biblioteka Publiczna w Namysłowie oraz 

dwie filie biblioteczne w Bukowej Śląskiej i Krasowicach. Budynek Biblioteki Publicznej  

w Namysłowie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością; na wyposażeniu 

biblioteki znajduje się winda, stanowiska komputerowe. Przy wejściu do budynku od strony 

tarasu znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku.  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku: 

1) stan księgozbioru biblioteki wraz z filiami wynosi  69.601 egzemplarzy (wzrost  

w porównaniu do 2019r. o 1.238 egzemplarzy) 

2) Liczba wypożyczeń książek na zewnątrz w 2020 r. wyniosła 26.314 – spadek 

wypożyczeń (o 6.441 w porównaniu do 2019 r.)   spowodowany był częściowym 

zamknięciem i ograniczeniem dostępności dla użytkowników biblioteki z powodu 

sytuacji epidemiologicznej 

3) Liczba odwiedzin w bibliotekach łącznie – 12.009 (w 2019 r. – 20.153) 

4) Zakupy dla bibliotek: z dotacji MKiDN – 13.841,00 zł, ze środków własnych –  

10.991,51 zł, z dotacji Gminy Namysłów – 25.920,64 zł, co daje łączną kwotę -  

50.753,15 zł. Z tej kwoty na zakup książek wydano – 43.136,65 zł, zakup (prenumerata) 

czasopism – 5.920,64 zł oraz audiobooki – 1.695,86 zł. 

W roku 2020 Biblioteka Publiczna w Namysłowie wzbogaciła się o nową atrakcję edukacyjną dla 

dzieci i młodzieży „Magiczny dywan”, który został zamontowany w Oddziale Dziecięco-

Młodzieżowym.  Dofinansowanie do zakupu „Magicznego Dywanu” zostało pozyskane  

z Fundacji Pracowniczej Grupy VKR (Fundacja działa przy Firmie VELUX), kwota 

dofinansowania to 7.000,00 zł. 

Na prowadzenie bibliotek oraz upowszechnianie czytelnictwa przeznaczono kwotę   

473.079,15 zł, z czego dotacje organizatora wyniosły 362.197,31 zł, a dotacje z innych źródeł 

wyniosły 13.841,00 zł.  
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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 realizacji 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. 

 

W 2020 r. ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem, 

delegacje miast partnerskich z:  Nebelschütz, Jaremcza, Kisköre, Hlučina i Zagonu, nie 

uczestniczyły w corocznych obchodach Dni Namysłowa, które również z tego powodu  

nie zostały w 2020 r. zorganizowane.  
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X.  Bezpieczeństwo 

 

10.1. Straż Miejska 

W 2020r. Straż Miejska: 

• podjęła 2093 interwencji porządkowych wynikających ze środków oddziaływania 

wychowawczego ( w 2019 r. – 2116 interwencji), 

• nałożyła 19 mandatów karnych, 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, 

• odebrała 1175 zgłoszeń i zawiadomień od mieszkańców, 

• podjęła 918  interwencji prewencyjnych, 

• wykonała 28 zadań związanych z konwojowaniem dokumentów na potrzeby gminy, 

• wykonywała działania związane z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt (znalazła 

nowych właścicieli dla 45 psów i 128 kotów, udzieliła pomocy 15 dzikim zwierzętom 

oraz przekazała do schroniska 5 psów).  

 Na powyższe działania wydatkowano kwotę 49.923,05 zł.  

10.2. Policja 

W 2020 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie:  

• podjęli 795 czynności wyjaśniających w prawach o wykroczenie oraz 699 w sprawach 

karnych, 

• przeprowadzono 5377 postepowań mandatowych wobec sprawców wykroczeń 

drogowych, jak i porządkowych, 

• wszczęli 439 postępowań w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym, 

• wszczęli 102 postępowania w sprawach dot. Przestępczości gospodarczej, 

• przeprowadzili akcje prewencyjne, takie jak: „Bezpieczne ferie”, „Wagarowicz”, 

„Bezpieczne wakacje” ,” Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Bezpieczna droga do 

szkoły”, „Bezpieczeństwo w miejscu Publicznym”, „Bezpieczny Senior”, 

„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,  

„Narkomania, Alkoholizm”, „Bezdomność i żebractwo”, „Patologie”. 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, szacuje, że 60%  podejmowanych interwencji  

i zdarzeń ma miejsce na terenie Gminy Namysłów. 

 

10.3. Straż Pożarna 

W 2020 r. ilość wszystkich zdarzeń na ternie Gminy Namysłów wyniosła 448.  W porównaniu  

z rokiem 2019 nastąpił spadek ilości zdarzeń na terenie Gminy Namysłów  o 3 interwencje.  

Poniższa tabela  przedstawia ilość zdarzeń na terenie Gminy Namysłów z podziałem na pożary, 

miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe: 
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Tabela nr 11 - Ilość zdarzeń na terenie Gminy Namysłów w rozbiciu na lata i rodzaj 

zdarzenia 

Gmina Rok Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 
Alarmy 

fałszywe 
Suma 

Ilość  %  zdarzeń 

w gminie do 

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 % 

2020 97 334 17 448 54,5% 
Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020r.  Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  

 

Rok 2020 przyniósł również wiele zdarzeń, do których doszło na terenie Gminy Namysłów. 

Poniżej przedstawiono część z nich: 

• 13.07.2020 r. - Smarchowice Wielkie  - Pożar budynku mieszkalnego – 11 jednostek, 

• 05.08.2020 r. – Bukowa Śląska – Wypadek dwóch samochodów osobowych, jedna osoba 

zakleszczona – 4 jednostki, 

• 31.08.2020 r. – Jastrzębie -  Kobieta 40 lat zmiażdżyła rękę pomiędzy wałkami  

w maszynie do klejenia listewek – 3 jednostki, 

• 24.09.2020 r. - Smarchowice Śląskie - Pożar ściółki w lesie – 4 jednostki, 

• 12.10.2020 r. – Kamienna - wypadek dwóch ciężarówek, jedna osoba poszkodowana –  

3 jednostki, 

• 9.11.2020 r. – Namysłów ul. Jana Pawła II  - Zderzenie dwóch samochodów osobowych –  

4 jednostki, 

• 19.11.2020 r. – Mikowice  - Zderzenie ciągnika rolniczego i samochodu osobowego, 

jedna osoba poszkodowana – 3 jednostki, 

• 30.11.2020 r. – Głuszyna – Pożar zakładu stolarskiego PROSNA – 29 jednostek. 
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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 - 1373 ha, w tym 

miasto – 439 ha, wieś – 934 ha. 

Gmina posiada również grunty położone na terenie Gminy Wilków o pow. 3,3970 ha. 

Gmina Namysłów jest właścicielem gruntów o łącznym obszarze 79,0323 ha, które oddano 

w użytkowanie wieczyste.  

Z wykazanej ogólnej powierzchni w tej grupie przypada na: 

1) Osoby fizyczne - 20,2550 ha, 

2) Namysłowską Spółdzielnię Mieszkaniową - 0,7506 ha, 

3) Polski Związek Motorowy - 0,9284 ha, 

4) Spółdzielczy Zespół Gospodarczy „Rolnik" - 0,0740 ha, 

5) TAURON Dystrybucja - 0,0559 ha, 

6) Bank Spółdzielczy i Santander Bank Polska - 0,1104 ha, 

7) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej - 0,0703 ha, 

8) Polski Związek Działkowców - 54,7555 ha, 

9) Namysłowski Ośrodek Kultury - 0,1094 ha, 

10) Inne osoby prawne - 1,9228 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 Jastrzębiu na działce o powierzchni 0,1500 

ha,  w Kamiennej na działce o pow. 0,0117 ha, w Kowalowicach na działce o pow. 

0,2300 ha, w Krasowicach na działce o pow. 0,1000 ha, w Ligocie Książęcej na działce 

o pow. 0,3500 ha, w Ligotce na działce o pow. 0,8900 ha, w Łączanach na działce  

o pow. 0,4945 ha, w Mikowicach na działce o pow. 3,7300 ha, w Minkowsku na działce 

o pow. 0,1500 ha, w Nowym Folwarku na działce o pow. 0,3400 ha, w Przeczowie  

na działce o pow. 0,1600 ha, w Smarchowicach Małych na działce o pow. 0,0100 ha,  

w Woskowicach Małych na działce o pow. 0,0200 ha, w Ziemiełowicach na działce  

o pow. 0,1753 ha, w Nowych Smarchowicach na działce o pow. 0,1000 ha,  

w Rychnowie na działce o pow. 0,1300 ha, w Smarchowicach Śląskich na działce o pow. 

0,1200 ha, w Żabie na działce o powierzchni 0,2124 ha – dla Namysłowskiego Ośrodka 

Kultury, 

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

Ośrodka Kultury, 

3) obiekty położone w Namysłowie tj. Pływalnia Kryta oraz Pływalnia Odkryta (Centrum 

Turystyki i Rekreacji „DELFIN”), Stadion Miejski, Korty Tenisowe, Lodowisko „Biały 

Orlik”, Hala Sportowa, „Orzeł”, Boisko Sportowe „Orlik 2012”, SkatePark na działkach 

o łącznej powierzchni 8.60927 ha, – oddano w dzierżawę i użyczenie dla 

Namysłowskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji Sp. z o. o. w Namysłowie”, 
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4) zbiornik wodny „Michalice” o pow. 117,5005 ha – dla Zakładu Wodociągów i Usług 

Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., 

5) obiekty położone w Namysłowie tj. Ratusz Miejski, plac targowy, budynek mieszkalny 

przy ul. Łączańskiej 11, Dworzec PKP wraz z budynkami przy ul. Dworcowej 11 oraz 

budynki mieszkalne położone w Jastrzębiu (11 A-B, 142 A-B) na działkach o łącznej 

powierzchni 2,0169 ha, – przekazano w administrowanie dla Zakładu Administracji 

Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie, 

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

Polskiemu Związkowi Działkowców, 

7) działka położona w Namysłowie o powierzchni 1,3793 ha oddano w dzierżawę pod 

budowę żłobka Fundacja Ekologiczna – Wychowania i Sztuka „Elementarz”. 

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

gruntów. Nieruchomości w zarządzie innych gminnych jednostek o łącznym obszarze 0,3453 ha 

w tym: 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej - 0,0741 ha, 

2) Środowiskowy Dom Samopomocy - 0,1374 ha, 

3) Żłobek - 0,1338 ha. 

 

W roku 2020 nabyto ogółem – 5,6518 ha, w tym: 

• nabycie działki od osoby fizycznej (Smarchowice Wielkie) - 0,3500ha, 

• nabycie działki od PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów (Namysłów) – 5,3018 ha, 

 

Z zasobu gminnego w roku 2020 zbyto ogółem – 56,9924 ha, w tym: 

• sprzedaż różnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na rzecz osób fizycznych  

i prawnych – 1,5021 ha, 

• sprzedaż na rzecz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów – 30,1938 ha, 

• sprzedaż nieruchomości na rzecz Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD  

Sp. z o.o. – 25,2965 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 0,2878 ha. 

 

Gmina Namysłów posiada w zasobie mieszkania komunalne w ilości 84 lokali mieszkalnych.  

Na terenie miasta 18 mieszkań, które są wynajęte oraz na terenie wiejskim 66 lokali, 

 tj. w Jastrzębiu i Krasowicach. Lokale przydzielane były dla osób 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. 
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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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Spółka wykonała następujące roboty remontowe: 

• instalacyjne (m.in. wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, uszczelnienie instalacji gazowej, 

remont instalacji c.o., wymiana przyłączy wodno-kanalizacyjnych), stolarskie na kwotę:  

44.357,31 zł, 

• dekarskie i ogólnobudowlane na kwotę: 119.087,16 zł, 

• zduńskie (budowa i przebudowa pieców) na kwotę: 750,00 zł, 

• elektryczne (m.in. wymiana instalacji elektrycznej) wymiana na kwotę: 7.690,51 zł, 

• modernizacje wewnętrznych instalacji c.o. w mieszkaniach z wymianą pieca (14 mieszkań) na 

kwotę: 203.323,90 zł. 

Łącznie wartość wykonanych robót  wyniosła: 375.208,88 zł. 

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 % 

• 46 budynków umorzone w 100 % 

• 114 budynków w różnym udziale mieszkania w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. 

Łącznie 589 lokale mieszkalne, z czego 65 są to lokale socjalne. 

Ze wszystkich budynków 2 są nowo wybudowane, jeden oddany do użytku w 2018 r.                        

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 r., a drugi w 2018 r. 

Resztę zasobów stanowią stare budynki wybudowane przed rokiem 1970, w latach 

przedwojennych, a nawet w 1805 r. 

W 2020 roku Spółka prowadziła obsługę organizacyjno-prawną Komisji Mieszkaniowej. 

Do zadań Komisji Mieszkaniowej należało: dokonywanie wizji lokali mieszkalnych, 

sporządzanie opinii nt. warunków mieszkaniowych, opiniowanie projektów listy wynajmu oraz 

listy wynajmu mieszkań, odwołań, uwag i zastrzeżeń do projektu listy. 

W 2020 roku wpłynęło 66 wniosków o wynajem lokalu z zasobów naszej gminy. Propozycje 

Komisji dot. oceny wniosków wynajmu przedkładane były do rozpatrzenia Burmistrzowi 

Namysłowa.   

Na liście przydziałów na początku 2020 r. znajdowało się 40 rodzin w następujących grupach tj.: 

• Rodziny  8  – osobowe   –    1   rodziny, 

• Rodziny  5  – osobowe   –    3   rodziny, 

• Rodziny  4  –  osobowe  –    9   rodzin, 

• Rodziny  3  –  osobowe  –    5   rodzin, 

• Rodziny  2  –  osobowe  –    6   rodzin, 

• Rodziny  1  –  osobowe  –  16   rodzin 

 

W miesiącu marcu 2020 r. Komisja dokonała weryfikacji wniosków osób umieszczonych  

na liście przydziałów w latach ubiegłych.      
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Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o. o. w Namysłowie wystąpił do 23 rodzin 

umieszczonych na liście przydziałów o ponowne złożenie wniosku, celem weryfikacji sytuacji 

mieszkaniowej. Wnioski do ponownej weryfikacji złożyło 14 rodzin, a tym samym na podstawie  

§ 9 pkt 7 lit. a załącznika do Uchwały nr 46/VII/15 z dnia 26 lutego 2015 r. z powodu  

nie złożenia aktualnych dokumentów służących do weryfikacji wniosków skreślono 9 rodzin. 

Na liście rocznej przydziału po weryfikacji wniosków pozostało razem 40 rodzin                              

w poszczególnych grupach: 

• Rodziny  8  – osobowe   –   1 rodzina, 

• Rodziny  5  –  osobowe  –   2 rodziny, 

• Rodziny  4  –  osobowe  –   7 rodzin, 

• Rodziny  3  –  osobowe  –   6 rodzin, 

• Rodziny  2  –  osobowe  –   7 rodzin, 

• Rodziny  1  –  osobowe  – 17 rodzin         

 

W 2020 roku na listę przydziałów zakwalifikowało się 13 rodzin w następujących grupach: 

• Rodziny  3  –  osobowe  –   3 rodzin, 

• Rodziny  2  –  osobowe  –   3 rodzin, 

• Rodziny  1  –  osobowe  –   7 rodzin 

 

Kwalifikacja wniosków w poszczególnych kwartałach 2020 roku przedstawiała się następująco: 

• I   kwartał    –  zakwalifikowano  6 rodzin, 

• II  kwartał     –  zakwalifikowano  7 rodzin, 

• III kwartał    –  ze względu na pandemię COVID-19 w trakcie wizji lokali, 

• IV kwartał    –  ze względu na pandemię COVID-19 w trakcie wizji lokali. 

 

W 2020 roku przydzielono 20 mieszkań tj. : 

• mieszkań wynajęte osobom umieszczonym na liście przydziałów, 

• 9  mieszkań  zamienione na wolny lokal mieszkalny, 

• 1  mieszkanie zostało przydzielone decyzją Burmistrza Namysłowa;   

 

W  roku 2020  mieszkania  przydzielono 20 rodzinom w następujących grupach: 

• Rodziny  8   –  osobowe  –  1  rodzina, 

• Rodziny  5   –  osobowe  –  1  rodzina, 

• Rodziny  4   –  osobowe  –  2  rodziny, 

• Rodziny  3   –  osobowe  –  5  rodzin, 

• Rodziny  2   –  osobowe  –  5  rodzin, 

• Rodziny  1   –  osobowe  –  6  rodzin 

Na  liście wynajmu na koniec 2020 roku pozostało 40 rodzin. 

Niezależnie od listy 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. 
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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 na terenie naszej gminy w dziedzinie energetyki cieplnej.  

W 2020  roku jako główne zadanie inwestycyjne ZEC Namysłów Sp. z o.o. przeprowadził  

modernizację – przebudowę sieci cieplnej  W.P.  DN 200/DN150  od komory przy węźle 

cieplnym nr 6  ul. Reymonta 12 do węzła cieplnego nr 9  ul. Reymonta 86 w Namysłowie  

o łącznej długości 219,0 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. 

Ważnym zadaniem z punktu widzenia technicznego było wykonanie również II etapu systemu 

wizualizacji węzłów cieplnych. Poprzez zrealizowanie  komputerowej komunikacji pomiędzy 

stacją operatorską a poszczególnymi sterownikami węzłów,  umożliwiono podgląd  parametrów 

pracy węzłów, a także  zdalną zmianę  nastaw poszczególnych parametrów.  Inwestycją tą objęto 

kolejne węzły cieplne wyposażone w  automatykę pogodową zlokalizowane w rejonie ulicy 

Reymonta.  

Kolejnymi zadaniami inwestycyjnymi zrealizowanymi w 2020 r. była modernizacja węzłów 

cieplnych nr 3 oraz nr 4 zlokalizowanych przy ul. Reymonta polegająca na wymianie całego 

układu regulacji automatycznej węzłów wraz z wymianą pomp na wysokosprawne pompy 

regulowane elektronicznie oraz modernizacją układów hydraulicznych węzłów oraz ich osprzętu 

pomocniczego. 

W 2020 roku wykonano instalację klimatyzacyjną w części pomieszczeń biurowych w siedzibie 

Spółki przy ul. Łączanskiej 12.  

W związku z wyeksploatowaniem  starego taboru transportowego, spółka dokonała zakupu  

w 2020 roku samochodu dostawczego do realizacji zadań inwestycyjno - remontowych w ZEC 

Namysłów.  

Zmodernizowano też plac składowy przy budynku kotłowni K-2 przy ulicy Łączańskiej 12. 

Zgodnie z przepisami metrologicznymi przeprowadzono również w 2020 roku niezbędną  

wymianę niektórych  liczników ciepła, z funkcją zdalnego radiowego odczytu wartości energii 

cieplnej, jak również zainstalowano nowe układy pomiarowe na obiektach przyłączanych. 

Łączna wartość netto  zadań inwestycyjnych wyniosła 622 908,20 zł. 

Do najważniejszych prac remontowych zrealizowanych w 2020 roku  należy zaliczyć: 

1) malowanie  hali kotłów oraz pomieszczeń socjalnych na kotłowni K-1 ul.Reymonta, 

2) remont sklepień zapłonowych kotłów  na kotłowniach przy ul. Łączańskiej, przy  

ul. Reymonta oraz przy ul. Pułaskiego,  

3) remont pokładów rusztowych kotłów oraz układów sztucznego ciągu na kotłowniach 

ZEC,  

4) wykonanie ekspertyz kominów stalowych, remont układów pompowych na kotłowniach  

i węzłach c.o. eksploatowanych przez ZEC, 

5) remonty instalacji technologicznych na kotłowniach ZEC Namysłów,  

6) przeglądy - remonty sieci ciepłowniczych oraz węzłów c.o.,  

7) remonty środków transportu,  
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8) przeglądy napędów elektrycznych urządzeń technologicznych na kotłowniach i węzłach 

c.o.,  

9) remonty-przeglądy instalacji elektrycznych na obiektach eksploatowanych przez ZEC 

Namysłów  wraz z przeprowadzeniem wymaganych okresowych pomiarów. 

 

W zdecydowanej większości roboty remontowe wykonane zostały przez pracowników naszej 

Spółki. Łączna wartość netto robót remontowych zrealizowanych w 2020 r. wyniosła                                        

752 880,18 zł , w tym realizowanych przez pracowników spółki: 614 731,97 zł. 

Oprócz powyższych zadań inwestycyjnych i remontowych ZEC Namysłów wykonał szereg usług 

w ramach robót zleconych, w przeważającej większości  obejmujących  roboty instalacyjne.  

Do największych zadań zleconych, jakie w 2020 r. zrealizowała nasza spółka  należy zaliczyć: 

1) wymianę odcinka sieci zasilającej kolektory słoneczne w NOSiR w Namysłowie, 

2) modernizację instalacji c.o. w budynku firmy Dziedzic w Namysłowie, 

3) roboty instalacyjne w obiektach spółki Ekowod w Namysłowie, 

4) montaż i demontaż oświetlenia iluminacyjnego  miasta Namysłów. 

W 2020 roku wykonano również inne roboty zlecone o mniejszym zakresie. Łączna wartość 

netto robót zewnętrznych zrealizowanych w 2020 r. przez naszą spółkę osiągnęła  poziom  

76 147,46 zł.       
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XII. Ład przestrzenny 

 

12.1 Plan zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Namysłów pokryta jest w 100% planami zagospodarowania przestrzennego. W 2020 r. 

nie podjęto żadnej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. W 2020 r. podjęto trzy uchwały zatwierdzające miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego, jedna uchwała została w całości unieważniona przez 

Wojewodę Opolskiego.  W 2020 r. nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.  

 

12.2. Uchwała krajobrazowa  

Dnia  17 czerwca 2017 r. zastała podjęta uchwała w sprawie przygotowania 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 poddany został opinii Rady 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 mieszkańców Gminy 

Namysłów o ustaleniach przedmiotowej uchwały.  

Rada Miejska w Namysłowie dnia 30 maja 2019 r. zatwierdziła uchwałę 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. 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 oraz 

niosące konsekwencje i straty zarówno ekonomiczne jak i gospodarcze dla przedsiębiorców, 

producentów i usługodawców prowadzących swoje działalności w strefie II, zaproponowano 

ograniczyć obowiązujące zapisy związane z zasadami sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic i urządzeń reklamowych, szyldów, ogrodzeń, czy innych obiektów wywierających wpływ 

na kształtowanie przestrzeni publicznej, zaspokajając jednak w pełni potrzeby lokalnych 

społeczności. W związku z tym Rada Miejska w Namysłowie dnia 21 sierpnia 2020 r. 

zatwierdziła uchwałę w sprawie przygotowania 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. 

Niniejsza uchwała jest kolejnym formalnym etapem przygotowania założeń dotyczących ochrony 

estetyki przestrzeni publicznej, zgodnie z założeniami tzw. „ustawy krajobrazowej” (ustawa 

z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 

ochrony krajobrazu). 
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XIII. Informacja publiczna, skargi, petycje 

 

W 2020 r. do Urzędu Gminy wpłynęło: 

I. 71 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Zakres wnioskowanych informacji 

był bardzo szeroki. Wnioskowane informacje obejmowały sprawy takie jak: ochrona 

danych osobowych, cyfryzacja Urzędu, zakres pomocy finansowej  dla  

przedsiębiorców z Gminy Namysłów, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Budżetu 

Obywatelskiego. 

W przypadku 66 wniosków została udzielona informacja publiczna. 

W jednym przypadku została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji ze względu 

na brak wykazania szczególnie istotnego interesu społecznego do przetwarzania informacji 

publicznej .  

W 4 sytuacjach pozostawiono wniosek bez rozpoznania, w tym w 3 przypadkach  

z powodu braku odpowiedzi wnioskodawcy na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych  

z powodu prawdopodobieństwa wydania decyzji odmownej, natomiast w 1 przypadku wniosek 

został wycofany  przez wnioskodawcę,  

II. 39 skarg, które dotyczyły m.in. działalności Burmistrza Namysłowa, działalności 

Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Namysłowie, skarg na prezesów 

spółek gminnych. 20 skarg rozpatrzono w bezpośrednim postępowaniu, 17 skarg 

zostało przekazanych zgodnie z właściwością do ich rozpatrzenia, 2 skargi 

pozostawiono bez rozpoznania z powodu wycofania skargi oraz z powodu złożenia 

anonimowej skargi, 

III. 15 petycji, które dotyczyły: 

1) akceptacji w relacjach z Interesantami/Petentami wdrożenia płatności bezgotówkowych, 

2) remontu i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej miejscowości Minkowskie, 

3) zmiany dzierżawcy obwodu 23 Grodziec, 

4) równego traktowania dzieci z Akademii Piłkarskiej Namysłów w dostępie do gminnej 

infrastruktury sportowej, 

5) przyjęcia przez Radę Miejską w Namysłowie uchwały ws. Ochrony zdrowia 

mieszkańców przed elektroskażeniem oraz zobowiązania Burmistrza Namysłowa  

do wykonania, publikacji i przekazania innym jednostkom tej uchwały,   

6) zmian w prawie miejscowym a w szczególności wprowadzenia lokalnej ,,tarczy 

antykryzysowej”, 

7) zmiany przepisów prawa miejscowego a w szczególności dofinansowania rodziców  

w zakresie edukacji ich dzieci oraz utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można 

zostawić odzież, obuwie i żywność dla osób potrzebujących, 

8) budowy dróg na Osiedlu za Widawą ( ul. K.I. Gałczyńskiego, Cz. Miłosza, P. Skargi, 

S. Lema), 

9) remontu płotu cmentarza komunalnego przy ul. Jana Pawła w Namysłowie, 
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10) dezynfekcji, 

11)  przywrócenia nazwy ulicy Staromiejska w Namysłowie, 

12)  utworzenia nowego połączenia autobusowego na trasie Wrocław-Namysłów, 

13)  budowy dróg i poprawy bezpieczeństwa, 

14)  podjęcia działań w zbiegu ulicy Podleśnej i ulicy Jarzębinowej, 

15)  rozbudowy istniejącej instalacji oświetleniowej na ul. Młynkowej, Konwaliowej,   

Lipowej, Tulipanowej w Smarchowicach Wielkich. 
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XIV. Realizacja polityk, programów i strategii 

 

14.1.  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – określa lokalną 

strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych 

wynikających z nadużywania alkoholu. W 2020 r. zaplanowano wydatki na poziomie  

560.000,00 zł, a z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  

do budżetu Gminy wpłynęło 561.283,80 zł, które zostały wydatkowane na realizację zadań takich 

np. jak: 

1) funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 –   

281.185,65 zł,  

2) prowadzenie 5 Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych dla osób uzależnionych i  ich 

rodzin – 33.825,80 zł. W punktach pracowało 3 terapeutów, 2 psychologów i  radca 

prawny, którzy przyjęli 442 osoby i udzielili 766 konsultacji oraz skierowali na terapię 

32 osoby, 

3) dofinansowanie kolonii letnich dla 20 osób kwotą 12.000,00 zł,  

4) szkolenia - kwota 250,00 zł, 

5) zajęcia edukacyjne w Izbie wytrzeźwień- 1 560,00 zł, 

6) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32.399,00 zł., 

7) zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu sportowego, multimedialnego)  – 25.843,99 zł, 

8) pozostałe usługi – 6.619,61 zł, 

9) wydatki inwestycyjne na doposażenie placów zabaw – 44.600,00 zł. 

 

14.2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  

Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii finansowany był z wpłat za wydane zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2020 w ramach programu wydatkowano  

24.995,12 zł, z tego: 

1) warsztaty i spektakle w których wzięło udział 450 dzieci i młodzieży ze szkół z  terenu 

Gminy – 2.920,00 zł, 

2) zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu multimedialnego i stołów do tenisa)   

– 22.075,12 zł. 

 

14.3. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno 2015 – 

2020 

Gmina Namysłów, w układzie modelu funkcjonalno – przestrzennego województwa opolskiego, 

włączona jest w skład Subregionu Północnego Opolszczyzny. Złożony jest on łącznie z 16 gmin, 

z czego 4 gminy należą do powiatu kluczborskiego, 5 do powiatu namysłowskiego,  

a 7 do powiatu oleskiego:  

− powiat kluczborski: gmina Kluczbork (gm. miejsko-wiejska); gmina Byczyna (gm. miejsko-

wiejska); gmina Wołczyn (gm. miejsko-wiejska); gmina Lasowice Wielkie (gm. wiejska);  

− powiat namysłowski: gmina Namysłów (gm. miejska); gmina Domaszowice (gm. wiejska); 

gmina Pokój (gm. wiejska); gmina Świerczów (gm. wiejska); gmina Wilków (gm. wiejska);  

− powiat oleski: gmina Olesno (gm. miejsko-wiejska); gmina Dobrodzień (gm. miejsko-wiejska); 

gmina Gorzów Śląski (gm. miejsko-wiejska); gmina Praszka (gm. miejsko-wiejska); gmina 

Radłów (gm. wiejska); gmina Rudniki (gm. wiejska); gmina Zębowice (gm. wiejska).  

Wyodrębniony w ten sposób obszar posiada swój dokument planistyczny na lata 2015- 2020  

- Strategię rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno. Zakłada ona,  
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że „misją OF KNO jest zapewnienie mieszkańcom warunków do bezpiecznego budowania więzi 

rodzinnych i społecznych oraz nieskrępowanego rozwoju zawodowego w oparciu o nowoczesną 

infrastrukturę, wysokiej jakości usługi publiczne i przyjazny rynek pracy”4 

Dokument definiuje 9 obszarów strategicznej interwencji: 1.Przedsiębiorczość, 2. Transport, 

3. Rewitalizacja, 4. Edukacja, 5. Zdrowie, 6. Społeczeństwo, 7. Kultura, sport, turystyka 

i rekreacja, 8. Środowisko, 9. Bezpieczeństwo.  

Każdemu obszarowi strategicznemu przypisane są platformy interwencji, a im z kolei cele 

strategiczne, cele operacyjne i działania ( szerzej opisane w: Strategii rozwoju Obszaru 

Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno na lata 2015-2020) 

 

W ramach środków znajdujących się w dyspozycji Gminy Namysłów, w roku 2020 zrealizowano 

inwestycje wpisujące się w następujące cele strategiczne dokumentu planistycznego dla 

Subregionu Północnego Opolszczyzny: 

Cel 

strategiczny 

zwiększenie 

dostępności 

transportowej 

obszaru 

funkcjonalnego 

podniesienie estetyki  

i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych i terenów 

zielonych oraz udostępnienie 

przestrzeni mieszkańcom 

unowocześnienie 

bazy materialnej  

w placówkach 

edukacyjnych 

aktywizacja 

sportowa 

mieszańców 

Cel 

operacyjny 

poprawa jakości 

infrastruktury 

drogowej na 

obszarze OF 

KNO 

rewitalizacja i odnowa 

obszarów wiejskich/ 

zagospodarowanie, 

renowacja obszarów  

i obiektów na cele społeczne, 

gospodarcze, turystyczne, 

zgodnie  

z charakterem 

rewitalizowanego obszaru 

modernizacja 

infrastruktury 

edukacyjnej 

 i sportowej 

rozbudowa  

i modernizacja 

infrastruktury 

sportowej 

Działanie 

Budowa drogi 

gminnej w 

Woskowicach 

Małych 

 

Projekty Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej: 

Marszałkowska Inicjatywa 

Sołecka - realizacja 9 

projektów na terenie 9 wsi  

(Kamienna - Rozbudowa 

oświetlenia drogowego. 

Jastrzębie - Budowa altany 

na terenie gminnym. 

Krasowice - 

Zagospodarowanie 

gminnego stawu. Ligotka - 

Zakup wyposażenia na 

gminny teren zielony. 

Objazda - Remont mostka 

na drodze gminnej – 

przepustu. Rychnów - 

Budowa placu zabaw na 

terenie gminnym. 

Smarchowice Małe - 

Wymiana oświetlenia 

ulicznego na 

zakup sprzętu 

komputerowego 

wraz z 

oprogramowaniem/

projekty Zdalna 

Szkoła i Zdalna 

Szkoła+ 

Utworzenie 

ogólnodostępnego 

centrum rekreacji 

dziecięcej w 

Ligocie Książęcej 

 

 
4 Strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno na lata 2015-2020 
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energooszczędne 

oświetlenie ledowe na 

terenie gminnym. 

Smarchowice Wielkie - 

Zakup wyposażenia na 

boisko sportowe. 

Woskowice Małe - Remont 

świetlicy wiejskiej. 
Źródło: opracowanie własne Urząd Miejski w Namysłowie – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  

 

14.4. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Namysłów na lata 2017-2021 

Strategia obejmuje trzy cele strategiczne:  

1) tworzenie warunków do zwiększenia zatrudnienia oraz wspieranie i integrowanie osób 

zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, 

2) wspieranie rodzin, zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju, zwiększenie 

dostępności opieki zdrowotnej oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa publicznego  

w gminie,  

3) profesjonalizacja służb społecznych oraz rozwijanie sektora obywatelskiego.  

Strategia była realizowana  poprzez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, którego 

działalność została opisana w rozdziale 5.3 Pomoc Społeczna. 

14.5. Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie realizuje wieloletni program „Posiłek w szkole  

i w domu” w ramach, którego wsparciem zostały objęte 295 osoby, w tym w formie posiłków - 

184 osoby (26 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz 98 dzieci uczących się 

do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej)  i w formie 

zasiłku celowego na zakup żywności 111 osób (niektóre z tych osób otrzymujących zasiłki 

celowe również korzystało z pomocy w formie posiłku). Ogólny koszt programu 243.433,40 zł,  

z tego udział środków własnych 98.709,00 zł oraz dofinansowanie  z budżetu państwa 

144.724,40 zł. 

 

14.6. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Namysłowie współpracował z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów                                     

i Inwalidów II Oddział Namysłów oraz Stowarzyszeniem „Sami dla Siebie”.  

Główny cel programu, to zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy pomocy żywnościowej. 

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie 

mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.  

W ramach programu pracownicy socjalni kwalifikowali w/w osoby do otrzymania produktów 

żywnościowych wydając odpowiednie skierowania. Udzielono również wsparcia podczas 

wydawania żywności.  

14.7. 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, 
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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. Zgodnie z coroczną procedurą, swoje propozycje do projektu 

Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgłaszają w czasie przeprowadzanych 

konsultacji. 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 2020 roku na podstawie Uchwały Nr 157/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia  

28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok”, współpraca w formie finansowej miała obejmować 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, z czego ostatecznie nie przyznano planowanej dotacji w ramach 

konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadania publicznego  

z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz 

przeciwdziałania patologiom społecznym w związku z trudnościami w realizacji zadań  

ze względu na zagrożenie pandemią COVID-19.       

W pozostałych kwestiach zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych 

wraz z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie odbywało się po przeprowadzeniu otwartego 

konkursu ofert. Ogłoszenie o organizowanym przez gminę konkursie, na realizację zadań 

publicznych, zamieszczone było na stronie internetowej Urzędu - w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. 

 

W celu wyboru najlepszych ofert, Burmistrz Namysłowa powołał komisję konkursową, właściwą 

dla zakresu spraw będących przedmiotem konkursu.  

 

W trybie otwartego konkursu ofert, organizowanego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej zaplanowano następujące środki finansowe w formie dotacji – 639.000,00 zł. Nie 

zrealizowano zaplanowanej dotacji na ochronę i promocję zdrowia, porządku i bezpieczeństwa 

oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w kwocie – 120.000,00 zł. 

 

Ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej. Na realizację zadań publicznych z tego zakresu wpłynęło 

łącznie 20 ofert, z czego 17 spełniających wymagane kryteria. 3 oferty nie przeszły oceny 

formalnej i zostały odrzucone. Powołana do zaopiniowania komisja przystąpiła do oceny 

merytorycznej 17 ofert, z czego 16 ofert miało otrzymać dofinansowanie w formie dotacji. 

Ostatecznie z 16 oferentów, którym przyznano dotacje, umowy podpisano z 15 

stowarzyszeniami, gdyż jedno z nich - LUKS przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ligocie 

Książęcej - zrezygnował z realizacji zadania, ze względu na pandemię COVID-19.  
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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. 
 

14.8. Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów   

w latach 2012-2032. 

W 2020 r. w ramach realizacji programu usunięto ponad 37 ton azbestu z 26 nieruchomości 

położonych na terenie gminy Namysłów. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 8.062,14 zł oraz 

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie również  

w kwocie 8.062,14 zł. Środki finansowe jakie gmina Namysłów przeznaczyła na realizację 

zadania wyniosły 6 910,40 zł. 

14.9. Plan gospodarki niskoemisyjnej Namysłów  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty uchwałą nr 233/VII/16  Rady Miejskiej  

w Namysłowi z dnia 21 lipca 2016 r. Plan ma przyczynić się m.in. do osiągnięcia celów 

określonych  w  pakiecie klimatyczno-energetycznym, tj.: 

1) redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

2) zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

3) redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej.  

 

Plan zakłada przeprowadzenie szeregu inwestycji w dziedzinach takich jak:  

1) ograniczenie emisji w budynkach (termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz  

z wymianą lub modernizacją instalacji cieplnej, termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej i zastosowanie OZE, budowa nowych obiektów użyteczności publicznej  

 w wysokim standardzie energetycznym, kompleksowe zarządzanie energią w budynkach 

użyteczności publicznej); 

2) zastosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej (montaż mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł energii, wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne 

lub/i niskoemisyjne); 

3) ekologiczne oświetlenie (modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego); 

4) niskoemisyjny transport (rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego gminy celem 

zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców i ograniczenia emisji, zrównoważona mobilność 

mieszkańców); 

5) gospodarka wodno-ściekowa (optymalny rozwój infrastruktury wodno-ściekowej); 

6) informacja i edukacja (promocja gospodarki niskoemisyjnej oraz szkolenia i działania 

edukacyjne). 
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14.10. Program Opieki nad Zabytkami Gminy Namysłów został stworzony na lata  

2018-2021. 

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 wiejskiego krajobrazu kulturowego, zachowanie historycznych 

układów ruralistycznych w połączeniu z ochroną przyrody i rewitalizacja przestrzeni publicznej 

na terenach wiejskich. W 2020 roku zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami przedstawiono sprawozdanie z  realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami 

dla gminy Namysłów w latach 2018 – 2019.  

Ponadto podjęto uchwałę Nr 360/VIII/20 Rady Miejskiej dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  

lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach 

administracyjnych Gminy Namysłów. 

14.11. 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 2016-2023. 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, przestrzenno-funkcjonalnej  

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: 

1) wskaźnik efektywności energetycznej budynków, 

2) wskaźnik pomocy społecznej, 
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3) wskaźnik bezrobocia długotrwałego, 

4) wskaźnik starzenia się społeczeństwa, 

5) 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: 

1) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 

2) wysoka stopa bezrobocia długotrwałego, 

3) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 

4) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, 

5) 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: 

1) od północy: Piastowska, Kościelna; 

2) od wschodu: Forteczna i Wały Jana III; 

3) od południa: Podwale; 

4) 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. 

 

14.12. 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 201/VIII/20 Rady Miejskiej  

w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. Plan ten został uchwalony na lata 2020-2022 i zawiera 

wykaz zaplanowanych przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych infrastruktury 

wodociągowo-kanalizacyjnej w poszczególnych latach z uwzględnieniem planowanych 

nakładów. 
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Przedmiotowy plan zawiera następujące przedsięwzięcia wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 

gminy: 

1) w ramach stacji uzdatniania wody Jana Pawła II: 

• modernizacja stacji, 

• dokumentacja i odwiert 2 studni; 

2) w ramach stacji uzdatniania wody Objazda: 

• dokumentacja i odwiert 1 studni, 

• modernizacja studni, 

• rozbudowa linii teletechnicznej; 

3) w ramach sieci wodociągowej: 

• monitoring i sterowanie siecią wodociągową i kanalizacyjną, 

• rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Gałczyńskiego w Namysłowie, 

• rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Jarzębinowej w Namysłowie, 

• rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Podleśnej w Namysłowie, 

• budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Namysłowie, 

• rozbudowa sieci wodociągowej do działek budowlanych przy ul. Skłodowskiej                                

w Namysłowie; 

4) w ramach sieci kanalizacji sanitarnej: 

• rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Gałczyńskiego, 

• budowa kanalizacji sanitarnej Głuszyna – II etap, 

• budowa kanalizacji sanitarnej Głuszyna – III etap, 

• dokumentacja techniczna i budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

w Smarchowicach Śląskich, 

• dokumentacja techniczna i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krasowicach, 

• dokumentacja techniczna i budowa tranzytów kanalizacyjnych Barzyna-Namysłów, 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Smarchowicach – Zielony Dąb, 

• dokumentacja techniczna i budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Podleśnej                          

w Namysłowie, 

• dokumentacja techniczna i budowa sieci kanalizacyjnej dla działek budowlanych przy  

ul. Skłodowskiej w Namysłowie, 

• rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jarzębinowej w Namysłowie, 

• budowa tranzytu kanalizacyjnego Woskowice Małe-Bukowa Śląska, 

• budowa stacji zlewnej w Głuszynie, 

• budowa stacji zlewnej w Barzynie, 

• modernizacja sieci kanalizacyjnej przy ulicy Wały Jana III, 

• budowa systemu gospodarki osadowej – I etap (składowanie osadów, place  

i drogi dojazdowe). 

 

Łączne nakłady finansowe na ww. inwestycje szacuje się na kwotę 10.479.000 zł, w tym  

w roku  2020 – 6.189.000 zł, w roku 2021 – 2.740.000 zł i w roku 2022 – 1.550.000 zł. 

Inwestycje te planuje się zrealizować ze środków własnych Spółki EKOWOD i pożyczek  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
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XV Realizowane projekty 

 

15.1.  Projekt  „Bliżej rodziny i dziecka” 

W roku 2020 nadal prowadzony był projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -                     

II edycja"  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020,                           

Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna. Projekt jest komplementarny z inicjatywami 

zaplanowanymi w ramach programu Specjalna Strefa Demograficzna tzw. inicjatywy 

wspierające pn. Wspieramy rodzinę.  

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych                      

w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze 

oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz 

profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. 

Wsparciem objęte zostały osoby i rodziny zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, jak 

również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie  

z terenu województwa opolskiego.  

W ramach projektu realizowane były 2 typy działań:  

1) na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

2) na rzecz wsparcia rodzin/ dzieci z pieczy zastępczej. 

W ramach projektu zostało utworzone Centrum Wsparcia Rodziny, które zapewniło 

kompleksowe wsparcie rodzinom przeżywającym  problemy opiekuńczo-wychowawcze.                    

W ramach CWR został zatrudniony: asystent rodziny, psycholog, mediator  oraz prawnik. 

Celem zadania było zwiększenie szans na  reintegrację rodzin biologicznych z terenu Gminy 

Namysłów, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych 

poprzez: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię rodziny i mediacje, pomoc prawną, 

szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, organizację dla rodzin spotkań, mających na celu 

wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji. 

 W roku 2020 z uwagi na panująca pandemię COVID- 19 nie doszedł do skutku planowany 

wyjazd integracyjny, niemniej jednak został zorganizowany Piknik Rodzinny, w którym wzięło 

udział 50 osób. W ramach projektu udało się także zorganizować paczki mikołajkowe dla 

wszystkich dzieci, tj. 60 z rodzin biorących udział w ww. programie. Asystenci rodziny wraz  

z pracownikami socjalnymi OPS odwiedzali dzieci w ich środowisku domowym, wręczając 

podarunki.  

 

15.2. Projekt „Wspieraj seniora”  

W październiku 2020 r. Gmina Namysłów przystąpiła do realizacji rządowego programu 

„Wspieraj seniora”, którego celem strategicznym  było zapewnienie usługi wsparcia seniorów  

w wieku 70 lat i więcej. Program adresowany był do osób,  które w okresie zagrożenia zarażenia 

się COVID-19 pozostały  w domu i nie były w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć 

sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała w szczególności  

na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły 

spożywcze, środki higieny osobistej. Seniorzy mogli zgłaszać zapotrzebowanie na ww. usługi 

poprzez ogólnopolską infolinię lub poprzez kontakt z pracownikiem Ośrodka. Ww. usługi były 

świadczone przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. W ramach projektu 

została przeprowadzona przez pracowników Ośrodka akcja promocyjna poprzez rozwieszenie 
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plakatów na terenie gminy oraz nawiązanie kontaktu z sołtysami w celu rozpropagowania 

informacji dot. wsparcia. 

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. z usług w ramach programu „Wspieraj 

seniora” skorzystało 11 osób  - 43 razy. Wsparcie to m.in. polegało na dostarczeniu i zakupie 

art. spożywczych oraz leków, za które senior ponosił koszty.   

Wsparcie finansowe dla gminy w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia wyniosło 

11.741,94 zł co stanowi 79,70 % natomiast wkład gminy to 2.991,75 zł co stanowi  20,30 %.   

Za otrzymane środki zakupiono środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki jednorazowe 

oraz płyny dezynfekujące, wypłacono wynagrodzenie dla pracowników (w formie nagród), 

zakupiono apparat telefoniczny oraz zakupiono plakaty promocyjne.   

 

15.3. Projekt „Marszałkowski Kurier Społeczny” 

Gmina Namysłów w grudniu 2020 r. otrzymała wsparcie w ramach projektu pn. „Nie-Sami-

Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, istnieje 

możliwość realizacji i sfinansowania usług świadczonych przez „Marszałkowskiego Kuriera 

Społecznego”.  

Celem projektu było wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych, osób samotnych czy też 

pozbawionych opieki rodziny.  

W ramach otrzymanego wsparcia 14 najbardziej potrzebujących klientów Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Namysłowie przez okres dwóch miesięcy otrzymywało przez 7 dni w tygodniu 

ciepły posiłek wraz z dostawą do miejsca zamieszkania. Przygotowanie posiłku oraz dostawa 

była realizowana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Namysłowie.  

 

15.4. Pozostałe projekty 

Wykaz projektów realizowanych przez Gminę Namysłów w 2020r. obrazuje tabela nr 12. 

 

Tabela nr 12 - Wykaz realizowanych przez Gminę Namysłów projektów w 2020r. 

Lp. 
Nazwa  

projektu 
Koszt całkowity  

w zł / gr 
Dofinansowanie 

w zł / gr 
Źródło  

wsparcia 

1 
Utworzenie Centrum 

Bioróżnorodności nad rzeką 

Widawą w Namysłowie 
3.836.041,43 2.508.562,50 

RPO WO  

2014-2020 

2 
Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Namysłowie 
1.095.424,69 931.110,99 

RPO WO 

2014-2020 

3 
Termomodernizacja Przedszkola 

w Bukowie Śląskiej 
599.489,70 499.800,00 

RPO WO 

2014-2020 

4 
„MALUCH+” 2020 

- dofinansowanie funkcjonowania 

miejsc żłobkowych 
739.712,68 129.600,00 

Resortowy program 

rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 

„MALUCH+” 2020 

(moduł 2)                                

Opolski Urząd 

Wojewódzki 
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5 

Wzrost 

jakości usług administracyjnych  

w Kluczborku, Kędzierzynie-

Koźlu, Namysłowie, Prudniku 

257.350,00 216.894,58 

Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja 

Rozwój 

2014-2020 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji 

6 

Budowa zespołu boisk 

sportowych przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym 

w Ligocie Książęcej wraz z 

remontem sali gimnastycznej 

1.596.557,76 526.600,00 
Polska Sportowa 

Ministerstwo Sportu 

i Turystyki 

7 
Budowa 

drogi gminnej 

w Woskowicach Małych 
249.590,48 131.481,84 

Fundusz Dróg 

Samorządowych                     

Opolski Urząd 

Wojewódzki 

8 

Marszałkowska Inicjatywa 

Sołecka 

- realizacja 9 projektów na terenie 

9 wsi  (Kamienna 

- Rozbudowa oświetlenia 

drogowego; Jastrzębie - Budowa 

altany na terenie gminnym; 

Krasowice - Zagospodarowanie 

gminnego stawu; Ligotka - Zakup 

wyposażenia 

na gminny teren zielony; 

Objazda - Remont mostka na 

drodze gminnej 

– przepustu; Rychnów - Budowa 

placu zabaw na terenie gminnym; 

Smarchowice Małe - Wymiana 

oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne oświetlenie 

ledowe na terenie gminnym; 

Smarchowice Wielkie - Zakup 

wyposażenia na boisko sportowe; 

Woskowice Małe 

- Remont świetlicy wiejskiej 

110.896,92 45.000,00 
Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka 

9 Zdalna Szkoła 78.792,57 78.792,57 Zdalna Szkoła 
10 Zdalna Szkoła + 104.008,80 104.008,80 Zdalna Szkoła + 

11 
Termomodernizacja Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

w Namysłowie 
962.999,87 799.000,00 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Opolskiego 

na lata                2014-

2020                                                

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

12 

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej 

w miejscowości Woskowice 

Małe 

4.000.000,00 1.978.666,00 
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 
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13 

Rozbudowa 

i przebudowa sali gimnastycznej 

"Orzeł" 

w Namysłowie 

3.886.821,60 1.600.500,00 
Polska Sportowa 

Ministerstwo Sportu 

i Turystyki 

14 
Rozbudowa Przedszkola 

Publicznego nr 5 

w Namysłowie 
4.380.000,00 4.000.000,00 

Rządowy Fundusz 

Inicjatyw Lokalnych II                                              

Ministerstwo Rozwoju, 

Pracy 

i Technologii 
Źródło: opracowanie własne – Urząd Miejski w Namysłowie Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
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XVI. Wykaz najważniejszych inwestycji zrealizowanych w roku 2020: 

 

Wykaz najważniejszych inwestycji zrealizowanych w roku 2020: 

1) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie (w ramach inwestycji 

wyremontowano dach budynku B oraz zakupiono i zamontowano zestaw multimedialny do 

dużej sali narad) – wartość inwestycji: 99.271,34 zł, 

2) Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                                              

w Smarchowicach Wielkich – wartość inwestycji: 149.639,50 zł, 

3) Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie – wartość inwestycji: 

68.880,00 zł, 

4) Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie – wartość inwestycji 

88.500,00 zł, 

5) Przebudowa tarasów w żłobku w Namysłowie – wartość inwestycji: 52.000,00 zł, 

6) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK) – 

wartość inwestycji: 1.095.424,69 zł, 

7) Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Namysłów oraz Doposażenie placów zabaw                                

w infrastrukturę rekreacyjną (w ramach inwestycji rozbudowano place zabaw oraz siłownie 

plenerowe na terenie Namysłowa, przy ulicach: Stawowej, Kochanowskiego                                                                          

i Modrzewiowej) – wartość inwestycji: 89.359,74 zł, 

8) Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów (w ramach inwestycji 

zamontowano nowe punkty świetlne w Namysłowie, Kamiennej, Barzynie, Igłowicach, 

Ligocie Książęcej, Mikowicach, Niwkach, Objaździe, Smogorzowie, Krasowicach  

i Ziemiełowicach) – wartość inwestycji: 254.447,66 zł, 

9) Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich (w ramach inwestycji 

wykonano ogrodzenie obiektu i piłkochwyt, zamontowano trybunę dla kibiców, ławki dla 

zawodników rezerwowych i bramki piłkarskie, zakupiono kosiarkę ciągnikową oraz 

wykonano system nawodnienia i założono nową murawę) – wartość inwestycji:  

269.994,80 zł, 

10) Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie 

Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej (w ramach inwestycji) – wartość inwestycji: 

1.516.557,76 zł. 
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XVII. Związki i stowarzyszenia   

 

17.1. Związek Gmin Śląska Opolskiego 

Realizując Uchwałę nr 130/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie  z dnia 25 listopada 2015 r. 

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: 

1) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji mających znaczenie dla rozwoju 

społecznego i gospodarczego gmin; 

2) prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej; 

3) organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku; 

4) promocja gmin wobec partnerów w kraju i za granicą; 

5) podejmowanie i realizacja przedsięwzięć gospodarczych o charakterze użyteczności 

publicznej; 

6) występowanie do władz państwowych i samorządowych w sprawach mających znaczenie 

dla rozwoju społecznego i gospodarczego gmin. 

 

17.2. Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” 

Realizując Uchwałę nr 67/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r., 

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: 

1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin: Domaszowice, Lubsza, 

Łubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów, Świerczów, 

2) realizację i wspieranie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 

gmin, o których mowa w pkt. 1, oraz innych działań związanych z rozwojem obszarów 

wiejskich, 

3) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 1, oraz 

propagowanie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, 

4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

wiejskich, a tym samym w opracowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, 

5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności 

na obszarach wiejskich w gminach, o których mowa w pkt. 1, 

6) 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. 

Realizując uchwałę nr 24/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r., 

Gmina Namysłów przystąpiła do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów -

Olesno. 
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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: 

1) wspólne planowanie rozwoju (uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych); 

2) promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego  

i innych podmiotów; 

3) integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu 

terytorialnego; 

4) podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizację 

wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, 

wszechstronny rozwój obszaru funkcjonalnego; 

5) pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych  

i wspólną realizację projektów; 

6) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych 

Stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego; 

7) administrowanie wspólną infrastrukturą i pozostałym posiadanym majątkiem; 

8) promocję i działalność informacyjną; 

9) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania; 

10) inne działania realizujące cele statutowe. 

 

Stowarzyszenie reprezentuje interesy jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych  

w obszarze funkcjonalnym Kluczbork – Namysłów - Olesno i podejmuje się obrony tych 

interesów. 
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XVIII. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa 

 

W roku 2020 Burmistrz Namysłowa wydał 281 zarządzeń w następujących sprawach: 

• planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok, 

• udzielenia upoważnień dotyczących zamówień publicznych oraz pełnomocnictwa  

do składania oświadczeń woli dla I Zastępcy Burmistrza, 

• pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli dla Sekretarza Gminy oraz Naczelników 

Wydziałów Urzędu Miejskiego w Namysłowie -13, 

• udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie - 2, 

• udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Kierownika 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie, 

• udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektorów 

Jednostek Oświatowych i Żłobka -  20, 

• powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych  

z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim  

w Namysłowie, 

• ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów  

z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku, 

• zmian dotacji celowych w 2020 roku - 25, 

• powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych  

z naborem kandydatów na stanowisko: 

- obsługi punktu informacyjnego w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie, 

- ds. windykacji należności gminnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie- 4, 

- ds. promocji i rozwoju w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie, 

- ds. drogownictwa  w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego 

w Namysłowie- 2, 

- ds. funduszu sołeckiego i ochrony zabytków w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

- ds. mienia komunalnego w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

- Kierownika Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych (głównego księgowego dla 

jednostek obsługiwanych) w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie - 2, 

- ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie, 

- ds. obsługi sekretariatu Urzędu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie, 

- Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim 

w Namysłowie -2, 

- ds. wymiaru podatków w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 
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- ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego   

w Namysłowie, 

- ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej  

i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, 

- Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, 

- ds. komunikacji społecznej w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie, 

• zamiany nieruchomości, 

• zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów 

przeznaczonych do użytkowania rolniczego, 

• ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego, 

• powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje  

z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych  

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku, 

• terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, 

• terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do szkół podstawowych, 

• powołania koordynatora ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

• wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości 

,,ZAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie - 3, 

• zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie - 7, 

• ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku, 

• zbycia nieruchomości - 21, 

• planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020, 

• zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok - 12, 

• dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów 

wykorzystywanych na cele rolnicze oraz inne niż rolne, 

• dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku – 22, 

• wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie - 4, 

• wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 

wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 roku - 2, 

• powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje  

z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych  

z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku, 

• ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola 

nr 4 w Namysłowie, 

• ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola 

nr 5 w Namysłowie, 
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• powołania komisji w celu przeprowadzenia czynności związanych z uzupełnieniem 

składu Namysłowskiej Rady Seniorów, 

• upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie  

do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań – 3, 

• uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku -11,  

• zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania 

złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację 

zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  

w 2020 roku, 

• zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok, 

• funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Namysłowie w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej, 

• ogłoszenia zmian w składzie Namysłowskiej Rady Seniorów II kadencji na lata 2019 -

2023, 

• prawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, 

• uchylenia Zarządzenia Nr 327/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

Przedszkola nr 4 w Namysłowie, 

• uchylenia Zarządzenia Nr 328/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

Przedszkola nr 5 w Namysłowie, 

• zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów 

obejmujących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 857/14, 851/53, 851/54, 

• unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r., 

• obniżenia stawek czynszu za dzierżawę/najem nieruchomości gruntowych oraz lokali 

użytkowych stanowiących własność Gminy Namysłów przeznaczonych na prowadzenie 

pozarolniczej działalności gospodarczej - 2, 

• wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim 

sytuacji kryzysowych - 2, 

• wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Gminie Namysłów, 

• udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Zastępcę 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie – 2, 

• uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2020 roku - 5, 

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji kultury - 

Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie, 

• czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka w Namysłowie w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, 

• przedstawienia raportu o stanie Gminy Namysłów za 2019 rok, 

• powołania wewnętrznego zespołu ds. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

• wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Namysłowie, 

• nabycia nieruchomości - 2, 
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• ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola 

nr 1 w Namysłowie, 

• uchylenia Zarządzenia Burmistrza Namysłowa z dnia 13 marca 2020 r. Nr 339/VIII/20  

w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Namysłowie w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej, 

• zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Namysłowie, 

• przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2019 rok, 

• wprowadzenia księgi procedur audytu wewnętrznego w Gminie Namysłów, 

• powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

Przedszkola nr 1 w Namysłowie, 

• odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie, 

• powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego - 2, 

• powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu 

Rolnego w 2020 r., 

• zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru sołtysa w Bukowie Śląskiej, 

• powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiego zespołu 

informatycznego w gminie Namysłów, 

• zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie, 

• powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie, 

• ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie - 2, 

• przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 4 w Namysłowie, 

• przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 5 w Namysłowie, 

• przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Świętego 

Jana Pawła II w Namysłowie, 

• dzierżawy i użyczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Namysłów wykorzystywanych na cele inne niż rolne, 

• powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie - 2, 

• unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława 

Prusa w Namysłowie, 

• 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, 

• powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Namysłów, 

• powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych  

z naborem kandydatów na stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Namysłowie, 

• powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego, 

• powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę  

i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, 
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• zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 2, 

• zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława 

Prusa w Namysłowie, 

• powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa  

w Namysłowie, 

• zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu, 

• zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, 

• powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Bukowie Śląskiej, 

• ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem budynków i pomieszczeń związanych  

z produkcją rolną, 

• najmu pomieszczeń i budynków związanych z produkcją rolną, 

• dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów 

wykorzystywanych na cele rolne, 

• ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym 

w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w 2020 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 

niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, 

• upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do wydawania 

decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań, 

• wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim 

w Namysłowie, 

• przedstawienia informacji za I półrocze 2020 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy 

Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu 

wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury, 

• ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej 

mienie Gminy Namysłów - 2, 

• powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 

Namysłów, 

• ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Namysłowie, 

• utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Namysłów celem przeprowadzenia 

Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku, 

• ograniczenia dostępności do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w związku ze wzrostem 

zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 i zaliczeniem powiatu namysłowskiego 

do strefy czerwonej, 

• zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie, 

• upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz przekazywania informacji  

z realizacji ustawy o Karcie  Dużej Rodziny, 

• powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę  

i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, 



77 

 

• upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań 

pracowników OPS w Namysłowie - 2, 

• ogłoszenia konsultacji dot. projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Namysłów 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok”, 

• zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego  

dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, 

• wyznaczenia podmiotów w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 

praca społecznie użyteczna, 

• powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego, 

• przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, 

• ustalenia zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 

wpływających do Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

• upoważnienia do wydawania zaświadczeń i prowadzenia postępowań dla pracowników 

OPS w Namysłowie – 3, 

• powołania komisji ds. oceny środka trwałego, 

• zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

• zmian subwencji ogólnej w 2020 roku, 

• nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

• wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług 

Komunalnych ,,EKOWOD” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie, 

• udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych  dla pracownika OPS 

w Namysłowie. 
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Podsumowanie 

  

Szanowni Państwo, 

serdecznie dziekuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Namysłów za rok  2020 r. Mam 

nadzieję, że niniejszy Raport w przyjazny sposób przedstawił najważniejsze informacje związane 

z finkcjonowaniem naszej gminnej wspólnoty. Wspólnoty, którą wszyscy tworzymy, budujemy, 

rozwijamy. Wspólnoty, za którą razem powinniśmy czuć się odpowiedzialni! 

 

Rok 2020, był rokiem, który z uwagi na pandemię COVID-19, przyniósł szereg pytań  

o przyszłość. Stawienie czoła wyzwaniu, jakie zrodziła pandemia, stanowiło wysiłek, który 

zaowocował pomyślną realizacją założonych planów w zakresie infrastruktury drogowej, 

oświetleniowej, rekreacyjnej, oświatowej, gospodarowania odpadami komunalnymi.     

 

Na realizację zadań Gmina pozyskała środki zewnętrzne w ramach takich programów jak: 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2021, 

Narodowy Program Czytelnictwa, Rządowy Program „Aktywna Tablica”, Rządowy Program 

„Posiłek w szkole i w domu”, Rządowy Program „Maluch +”, Fundusz Dróg Samorządowych, 

a także funduszy - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

W okresie objętym Raportem udało się zrealizować, a także zainicjować wiele zadań 

inwestycyjnych, takich jak: zakup sprzętu medycznego (respiratora i kardiomonitora)  

w celu ratowania zdrowia i życia  pacjentów leczonych w Namysłowskim Centrum Zdrowia  

na COVID-19, przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich, przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Ligocie Książęceji w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie, przebudowa 

tarasów w Żłobku, rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy, budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Namysłowie ( PSZOK), utworzenie centów ochrony 

bioróżnorodności, rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa Hali „Orła”, modernizacja 

obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich, moderniacja i rozbudowa świetlic wiejskich, 

budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej 

wraz z remontem sali gimnastycznej.  

 

Dzięki planowym i systematycznym działaniom,  nasze otoczenie staje się przyjazne dla 

mieszkańców. Szczególnie w terenie wiejskim, gdzie powstają siłownie napowietrzne, place 

zabaw, miejsca do integracji mieszkańców  

 

Ponadto w 2020 r. Gmina wsparła działania Powiatu Namysłowskiego i udzieliła dotacji na 

modernizację drogi powiatowej DP 1126O na odcinku Krasowice – DP 1101O,  zakupiła 

samochód pożarniczy do OSP w Brzozowcu,  wsparła Komendę Powiatową Policji 

w Namysłowie w postaci zakupu samochodu oraz przekazała środki na dodatkowe działania 

służb prewencyjnych, zakupiła łódź ratowniczą, sprężarkę i samochód kwatermistrzowski dla 

Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie. 

 

Ważnym elementem działalności Gminy były także działania proekologiczne, takie jak: zakup 

drona do analizy zanieczyszczeń, dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne źródła  

pozyskiwania ciepła oraz unieszkodliwianie pokryć azbestowych. 
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W wyniku racjonalnego gospodarowania budżetem, jego wynik zamknął się nadwyżką 

budżetową, co sprawia, że możemy kontynuować, planować i realizować kolejne inwestycje  

z optymizmem spoglądając w przyszłość. 

 

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy Namysłów,a w szególności Radnym i Sołtysom  

za efektywną współpracę, wsparcie w działaniach oraz godne realizacji pomysły. 

 

Słowa podziekowania kieruję także do mojego zespołu pracowników, który z zaangażowaniem  

i profesjonalizmem wykonuje swoje obowiązki. 

 

Zachęcam do odwiedzania stron internetowych prowadzonych przez Urząd Miejski  

w Namysłowie (www.namyslow.eu i www.bip namyslow.eu) oraz zaglądania na nasz profil  

na Facebooku. 

 

 

 

 

 

  

  

         Burmistrz Namysłowa 

 

         dr Bartłomiej Stawiarski 
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Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Gminy Namysłów za rok 2020 

  

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie (rok 2020) 

Lp. Tytuł uchwały Nr uchwały Data podjęcia Forma 

realizacji 
1. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji Budżetu i 

Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie 
199/VIII/20 30.01.2020 r. zrealizowano 

2. ws. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych 
200/VIII/20 30.01.2020 r. zrealizowano 

3. 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 2020-2022 

201/VIII/20 30.01.2020 r. w trakcie 

realizacji 

4. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 
202/VIII/20 30.01.2020 r. zrealizowano 

5. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia budżetu gminy na 

2020 rok 
203/VIII/20 30.01.2020 r. zrealizowano 

6. ws. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego 

Namysłowa na 2020 rok 

204/VIII/20 30.01.2020 r. zrealizowano 

7. ws. odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Namysłowie 
205/VIII/20 27.02.2020 r. zrealizowano 

8. ws. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie 
206/VIII/20 27.02.2020 r. zrealizowano 

9. ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 

Namysłowie 
207/VIII/20 27.02.2020 r. zrealizowano 

10. ws. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie 
208/VIII/20 27.02.2020 r. zrealizowano 

11. ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 

Namysłowie 
209/VIII/20 27.02.2020 r. zrealizowano 

12. ws. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Namysłowie 
210/VIII/20 27.02.2020 r. zrealizowano 

13. ws. podjęcia działań zmierzających do realizacji 

budowy południowej obwodnicy Namysłowa, w ciągu 

drogi krajowej nr 39, jako zadania priorytetowego 

211/VIII/20 27.02.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 252/VIII/20 
14. ws. uchylenia uchwały Nr VIII/63/07 Rady Miejskiej 

w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w 

sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów 

212/VIII/20 27.02.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 253/VIII/20 
15. ws. przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia 

wkładu własnego do projektu w ramach Programu 

Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” 

213/VIII/20 27.02.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 254/VIII/20 
16. ws. zmiany uchwały ws. prowadzenia przez Urząd 

Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych Gminy Namysłów 

214/VIII/20 27.02.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 255/VIII/20 
17. ws. zmiany uchwały ws. określenia jednostek 

budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym 

rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia 

oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego 

dochodów i wydatków nimi finansowanych, 

dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania 

215/VIII/20 27.02.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 256/VIII/20 
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18. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 
216/VIII/20 27.02.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 257/VIII/20 
19. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia budżetu gminy na 

2020 rok 
217/VIII/20 27.02.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 258/VIII/20 
20. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji Budżetu i 

Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie 
218/VIII/20 27.02.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 259/VIII/20 
21. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji Zdrowia i 

Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie 
219/VIII/20 27.02.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 260/VIII/20 
22. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok 
220/VIII/20 27.02.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 261/VIII/20 
23. ws. ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel 

Gminy Namysłów” i „Zasłużony Obywatel Gminy 

Namysłów” oraz przyjęcia regulaminu określającego 

zasady i tryb nadawania tych tytułów 

221/VIII/20 26.03.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 262/VIII/20 

24. ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Namysłów w 2020 roku 

222/VIII/20 26.03.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 263/VIII/20 
25. ws. sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów 223/VIII/20 26.03.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 313/VIII/20 
26. ws. zmiany uchwały ws. ustalenia planu sieci 

publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów 

224/VIII/20 26.03.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 264/VIII/20 
27. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie 
225/VIII/20 26.03.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 265/VIII/20 
28. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji Skarg, 

wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie 
226/VIII/20 26.03.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 266/VIII/20 
29. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 
227/VIII/20 26.03.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 267/VIII/20 
30. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia budżetu gminy na 

2020 rok 
228/VIII/20 26.03.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 268/VIII/20 
31. ws. zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie 229/VIII/20 26.03.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 269/VIII/20 
32. ws. skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu 
230/VIII/20 27.04.2020 r. zrealizowano 

33. ws. skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu 
231/VIII/20 27.04.2020 r. zrealizowano 

34. ws. skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu 
232/VIII/20 27.04.2020 r. zrealizowano 

35. ws. skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu 
233/VIII/20 27.04.2020 r. zrealizowano 

36. ws. skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu 
234/VIII/20 27.04.2020 r. zrealizowano 
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37. ws. złożenia skargi na działalność Wojewody 

Opolskiego 
235/VIII/20 27.04.2020 r. zrealizowano 

38. ws. zwolnień od podatku od nieruchomości grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

(wirusa SARS-CoV-2) 

236/VIII/20 27.04.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 270/VIII/20 

39. ws. zmiany uchwały ws. opłaty prolongacyjnej 237/VIII/20 27.04.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 271/VIII/20 
40. ws. ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach 

komunalnych w Namysłowie 
238/VIII/20 27.04.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 272/VIII/20 
41. ws. ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach 

komunalnych w Bukowie Śląskiej i Przeczowie 
239/VIII/20 27.04.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 273/VIII/20 
42. ws. porozumienia z Gminą Opole 240/VIII/20 27.04.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 274/VIII/20 
43. ws. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Namysłów 
241/VIII/20 27.04.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 275/VIII/20 
44. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 
242/VIII/20 27.04.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 276/VIII/20 
45. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia budżetu gminy na 

2020 rok 
243/VIII/20 27.04.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 277/VIII/20 
46. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie 
244/VIII/20 27.04.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 278/VIII/20 
47. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji Zdrowia i 

Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie 
245/VIII/20 27.04.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 279/VIII/20 
48. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji Budżetu i 

Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie 
246/VIII/20 27.04.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 280/VIII/20 
49. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji Skarg, 

wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie 
247/VIII/20 27.04.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 281/VIII/20 
50. ws. przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji 

projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych 

w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie” w 

ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 

2014-2020 

248/VIII/20 27.04.2020 r. uchylono 

Uchwałą  

nr 282/VIII/20 

51. ws. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Namysłowie 
249/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

52. ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 

Namysłowie 
250/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 
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53. ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 

Namysłowie 
251/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

54. ws. podjęcia działań zmierzających do realizacji 

budowy południowej obwodnicy Namysłowa, w ciągu 

drogi krajowej nr 39, jako zadania priorytetowego 

252/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

55. ws. uchylenia uchwały Nr VIII/63/07 Rady Miejskiej 

w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w 

sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów 

253/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

56. ws. przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia 

wkładu własnego do projektu w ramach Programu 

Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” 

254/VIII/20 21.08.2020 r. nie 

zrealizowano  
W związku  

z sytuacją 
epidemiczną 

spowodowaną 

COVID-19 oraz 
wprowadzeniem na 

terenie całego kraju 

obostrzeń,  
a także przepisów 

zakazujących 

działania basenów, 
mimo podjęcia 

uchwały nr 

254/VIII/20 Rady 
Miejskiej  

w Namysłowie  

z dnia 21 sierpnia 
2020 r. w sprawie 

przyjęcia  

do realizacji 
projektu oraz 

wniesienia wkładu 

własnego do 
projektu w ramach 

Programu 

Powszechnej  

Nauki Pływania 

„Umiem pływać”, 
współfinansowaneg

o ze środków 

Ministerstwa 
Sportu  

i Turystyki, Gmina 

Namysłów była 
zmuszona odwołać 

realizację zajęć 

sportowych dla 
uczniów klas I-III 

szkół 

podstawowych  
z terenu Gminy 

Namysłów, 

planowanych  
do 

przeprowadzenia w 

ramach projektu 
powszechnej nauki 

pływania „Umiem 

pływać-edycja 
2020” oraz odstąpić 

od zawarcia 

umowy o 
partnerstwie na 

rzecz jego 

realizacji,  
z partnerem 
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wiodącym projektu 

Wojewódzkim 
Zrzeszeniem 

Ludowe Zespoły 

Sportowe  
w Opolu. 

57. ws. zmiany uchwały ws. prowadzenia przez Urząd 

Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych Gminy Namysłów 

255/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

58. ws. zmiany uchwały ws. określenia jednostek 

budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym 

rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia 

oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego 

dochodów i wydatków nimi finansowanych, 

dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania 

256/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

59. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 
257/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

60. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia budżetu gminy na 

2020 rok 
258/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

61. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji Budżetu i 

Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie 
259/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

62. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji Zdrowia i 

Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie 
260/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

63. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok 
261/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

64. ws. ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel 

Gminy Namysłów” i „Zasłużony Obywatel Gminy 

Namysłów” oraz przyjęcia regulaminu określającego 

zasady i tryb nadawania tych tytułów 

262/VIII/20 21.08.2020 r. uchylono 

Uchwałą nr 

312/VIII/20 

65. ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Namysłów w 2020 roku 

263/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

66. ws. zmiany uchwały ws. ustalenia planu sieci 

publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów 

264/VIII/20 21.08.2020 r. w trakcie 

realizacji 

67. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie 
265/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

68. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji Skarg, 

wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie 
266/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

69. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 
267/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

70. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia budżetu gminy na 

2020 rok 
268/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

71. ws. zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie 269/VIII/20 21.08.2020 r. w trakcie 

realizacji 
72. ws. zwolnień od podatku od nieruchomości grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu OVID-19 

(wirusa SARS-CoV-2) 

270/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

73. ws. zmiany uchwały ws. opłaty prolongacyjnej 271/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 
74. ws. ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach 

komunalnych w Namysłowie 
272/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

75. ws. ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach 

komunalnych w Bukowie Śląskiej i Przeczowie 
273/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

76. ws. porozumienia z Gminą Opole 274/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowana 
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77. ws. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Namysłów 
275/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

78. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 
276/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

79. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia budżetu gminy na 

2020 rok 
277/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

80. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie    
278/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

81. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji Zdrowia i 

Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie 
279/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

82. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji Budżetu i 

Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie 
280/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

83. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji Skarg, 

wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie 
281/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

84. ws. przystąpienia Gminy Namysłów do realizacji 

projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych 

w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie” w 

ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 

2014-2020 

282/VIII/20 21.08.2020 r. nie 

zrealizowano  
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Namysłowie nie 

zawarł  umowy  

na realizację projektu. 

Powodem 

niepodpisania umowy 

okazał się brak kadry 

(mimo ogłaszanych 

naborów). Ponadto                 

budynek Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

będzie przechodził 

gruntowny remont w 

ramach 

termomodernizacji 

obiektu. Wiąże się to  

z przeprowadzką                                         

do tymczasowego 

lokum  

Także sprzęty, które 

miały pozostać 

zakupione  

w ramach projektu nie 

znalazłyby 

zastosowania  

w odremontowanym 

budynku OPS.  

W związku  

z pandemią COVID - 

19  zaplanowane 

szkolenia w ramach 

projektu odbywałyby 

się on-line, co niestety 

nie było 

satysfakcjonującym 

rozwiązaniem  

w oparciu o tak duży 

nakład finansowy  

i rozwojowy jaki 

miałyby przynieść 

efekty szkolenia,  

a w rezultacie sam 

projekt. 
85. ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Namysłowskiego na realizację zadania pn. 

„Modernizacja drogi powiatowej DP 1126 O, na 

odcinku Krasowice  - DP 1101 O” 

283/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

86. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 
284/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

87. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia budżetu gminy na 

2020 rok 
285/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 
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88. ws. określenia średniej ceny jednostki paliwa 

obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 

2020/2021 

286/VIII/20 21.08.2020 r. w trakcie 

realizacji 

89. ws. zmiany uchwały ws. przyjęcia do realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej 

„Fioletowa wstążka” 

287/VIII/20 21.08.2020 r. w trakcie 

realizacji 

90. ws. wzniesienia tablicy upamiętniającej 288/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 
91. ws. zmiany uchwały ws. ustalenia wysokości stawek 

procentowych opłat adiacenckich 
289/VIII/20 21.08.2020 r. zrealizowano 

92. ws. przygotowania 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 

290/VIII/20 21.08.2020 r. w trakcie 

realizacji 

93. ws. udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum 

zaufania 
291/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 

94. ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2019 rok 

292/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 

95.  ws. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy 

Namysłów za 2019 rok 
293/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 

96. ws. absolutorium dla Burmistrza Namysłowa 294/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 
97. ws. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza 

Namysłowa 
295/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 

98. ws. uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 

skargi na działania Zastępcy Burmistrza Namysłowa  
296/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 

99. ws. uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 

skargi na działanie radnego Rady Miejskiej w 

Namysłowie   

297/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 

100. ws. rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w 

zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego   
298/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 

101. ws. rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w 

zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego   
299/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 

102. ws. rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Minkowskie 300/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 
103. ws. rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez 

Namysłowską Radę Seniorów 
301/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 

104. ws. wniosku dotyczącego przeznaczenia działki nr 

501/261 położonej  

przy ul. 1 Maja w Namysłowie 

302/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 

105. ws. uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 

wniosku o podjęcie działań zmierzających do realizacji 

inwestycji w Kamiennej 

303/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 

106. ws. rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w 

zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego – 

wprowadzenia lokalnej "tarczy antykryzysowej” 

304/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 

107. ws. rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w 

zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
305/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 

108. ws. uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 

skargi na działanie pracownika Urzędu Miejskiego w 

Namysłowie 

306/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 

109. ws. wniosków dotyczących infrastruktury drogowej na 

osiedlu „Za Widawą” 
307/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 
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110. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie 
308/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 

111. ws. poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso 

309/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 

112. ws. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 310/VIII/20 28.08.2020 r. zrealizowano 
113. ws. zmiany uchwały 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 praz nauczycieli przedszkoli 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i 

dzieci młodsze 

311/VIII/20 28.08.2020 r. w trakcie 

realizacji 

114. ws. ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel 

Gminy Namysłów” i „Zasłużony Obywatel Gminy 

Namysłów” oraz przyjęcia regulaminu określającego 

zasady i tryb nadawania tych tytułów  

312/VIII/20 24.09.2020 r. zrealizowano  

115. ws. sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów 313/VIII/20 24.09.2020 r. w trakcie 

realizacji 
116. ws. zmiany uchwały ws. odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na 

okres 15 lat 

314/VIII/20 24.09.2020 r. zrealizowano 

117. ws. zmiany uchwały ws. obciążenia hipoteką umowną 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Namysłów 

315/VIII/20 24.09.2020 r. zrealizowano 

118. ws. nadania nazwy ulicy 316/VIII/20 24.09.2020 r. zrealizowano 
119. ws. uchwalenia zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 

terenie Gminy Namysłów 

317/VIII/20 24.09.2020 r. zrealizowano 

120. ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Józefków 
318/VIII/20 24.09.2020 r. zrealizowano 

121. ws. niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty 

za koszty odzyskiwania należności 
319/VIII/20 24.09.2020 r. zrealizowano 

122. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 
320/VIII/20 24.09.2020 r. zrealizowano 

123. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia budżetu gminy na 

2020 rok 
321/VIII/20 24.09.2020 r. zrealizowano 

124. ws. uchwalenia Statutu Gminy Namysłów 322/VIII/20 22.10.2020 r. zrealizowano 
125. ws. odwołania Skarbnika Gminy 323/VIII/20 22.10.2020 r. zrealizowano 
126.  ws. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza 

Namysłowa 
324/VIII/20 22.10.2020 r. zrealizowano 

127. ws. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza 

Namysłowa 
325/VIII/20 22.10.2020 r. zrealizowano 

128. ws. rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia 

mieszkańców gminy przed elektroskażeniem 
326/VIII/20 22.10.2020 r. zrealizowano 

129. ws. zasad przyznawania stypendium za szczególne 

osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów 
327/VIII/20 22.10.2020 r. uchylono przez 

Uchwałę 

352/VIII/20 
130. ws. regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Namysłów 
328/VIII/20 22.10.2020 r. zrealizowano 
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131. ws. określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych  odpadów 

329/VIII/20 22.10.2020 r. zrealizowano 

132. ws. wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

330/VIII/20 22.10.2020 r. zrealizowano 

133. ws. zmiany uchwały ws. postanowienia o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

położonych na terenie gminy Namysłów, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne 

331/VIII/20 22.10.2020 r. zrealizowano 

134. ws. poparcia apelu Rady Gminy w Wilkowie 

dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego 

polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku Wilków-

Namysłów 

332/VIII/20 22.10.2020 r. zrealizowano 

135. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 
333/VIII/20 22.10.2020 r. zrealizowano 

136. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia budżetu gminy na 

2020 rok 
334/VIII/20 22.10.2020 r. zrealizowano 

137. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 
335/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 

138. ws. zmiany uchwały ws. uchwalenia budżetu gminy na 

2020 rok 
336/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 

139. ws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 337/VIII/20 28.12.2020 r. realizacja w 

2021 r. 
140. ws. uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok 338/VIII/20 28.12.2020 r. realizacja w 

2021 r. 
141. ws. uchwalenia Statutu Gminy Namysłów 339/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 
142. ws. uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 

skargi na działanie byłych pracowników Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie 

340/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 

143. ws. rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic 341/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 
144. ws. rozpatrzenia skargi mieszkańców Kowalowic 342/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 
145. ws. uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 

skargi na działanie Prezesa Zakładu Wodociągów i 

Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. oraz 

funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Namysłowie 

343/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 

146. ws. rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla „Za 

Widawą” dotyczącego zmiany nazwy ulicy Juliana 

Przybosia na ulicę Staromiejską 

344/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 

147. ws. rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla „Za 

Widawą” dotyczącego wykonania trwałej nawierzchni 

bocznej drogi ul. Staromiejskiej 

345/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 

148. ws. rozpatrzenia wniosku mieszkańca ul. Władysława 

Stanisława Reymonta w Namysłowie 
346/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 

149.  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 

347/VIII/20 28.12.2020 r. w trakcie 

realizacji 
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150. ws. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób 

bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi 

348/VIII/20 28.12.2020 r. w trakcie 

realizacji 

151. ws. przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy 

Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok” 

349/VIII/20 28.12.2020 r. realizacja  

w 2021 r. 

152. ws. porozumienia z Gminą Opole 350/VIII/20 28.12.2020 r. w trakcie 

realizacji 
153. ws. Gminnych Programów Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 

2021 roku 

351/VIII/20 28.12.2020 r. realizacja w 

2021 r. 

154. ws. uchylenia uchwały ws. zasad przyznawania 

stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i 

sportowe uczniów 

352/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowana 

155.  ws. przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy 

Namysłów 

353/VIII/20 28.12.2020 r. w trakcie 

realizacji 

156. ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o 

partnerstwie na rzecz realizacji Projektu LIFE 

Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w 

samorządach województwa opolskiego 

354/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 

157. ws. zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji 

zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Namysłów 

355/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 

158. ws. zmiany uchwały ws. nadania nazw ulicom 356/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 
159. ws. wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę 

Namysłów na rzecz Powiatu Namysłowskiego 

darowizny nieruchomości położonej w Namysłowie 

przy ul. Braterskiej 

357/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 

160. ws. uchwalenia zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 

terenie Gminy Namysłów 

358/VIII/20 28.12.2020 r. w trakcie 

realizacji 

161. ws. nabycia prawa własności nieruchomości 

stanowiącej działkę ewidencyjną nr 532/44 k.m.5 na 

poszerzenie drogi gminnej  

nr 532/13 k.m.5 w Namysłowie 

359/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 

162. ws. określenia zasad i trybu udzielania dotacji z 

budżetu gminy na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się 

w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w 

granicach administracyjnych Gminy Namysłów 

360/VIII/20 28.12.2020 r. w trakcie 

realizacji 

163. ws. uchylenia uchwały ws. określenia wysokości 

dziennych stawek opłaty targowej 
361/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 
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164. ws. zmiany uchwały nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w 

Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmienionej 

Uchwałą nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w 

Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. ws. 

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 

362/VIII/20 28.12.2020 r. zrealizowano 

165. ws. określenia zasad przyznawania diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla sołtysów i 

przewodniczących zarządów osiedli  

363/VIII/20 28.12.2020 r. Zrealizowano 

166. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok 
364/VIII/20 28.12.2020 r. realizacja  

w 2021 r. 
167. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 

rok 

365/VIII/20 28.12.2020 r. realizacja  

w 2021 r. 

168. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania 

Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony 

Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 

rok 

366/VIII/20 28.12.2020 r. realizacja  

w 2021 r. 

169. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 

2021 rok 

367/VIII/20 28.12.2020 r. realizacja  

w 2021 r. 

170. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i 

Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 

rok 

368/VIII/20 28.12.2020 r. realizacja  

w 2021 r. 

171. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i 

Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 

2021 rok 

369/VIII/20 28.12.2020 r. realizacja  

w 2021 r. 
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Załącznik nr 2 do Raportu o stanie Gminy Namysłów za rok 2020 

 

Dokumentacja fotograficzna inwestycji gminnych 

 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Namysłowie 

  

Stan przed realizacją inwestycji: Stan po realizacji zadania: 

  
Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie 

  
  

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Namysłowie 

  

Stan przed realizacją inwestycji: Stan po realizacji zadania: 

  
Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie 
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Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej 

  

Stan przed realizacją inwestycji: Stan po realizacji zadania: 

  
Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie 

  
  

Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej 

  

Stan przed realizacją inwestycji: Stan po realizacji zadania: 

  
Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie 
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Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych 

  

Stan przed realizacją inwestycji: Stan po realizacji zadania: 

  
Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie 

  
  

Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych 

  

Stan przed realizacją inwestycji: Stan po realizacji zadania: 

  
Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie 
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Rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej "Orzeł" w Namysłowie 

  

Stan przed realizacją inwestycji: Stan po realizacji zadania: 

  
Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie 

  
  

Termomodernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej 

  

Stan przed realizacją inwestycji: Stan po realizacji zadania: 

  
Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie 
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Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Namysłowie 

  

Stan w trakcie realizacji inwestycji: 

 
Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie 

  
  

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie (ramach inwestycji wyremontowano 

dach budynku B oraz zakupiono i zamontowano zestaw multimedialny do dużej sali narad 

  

Stan po realizacji inwestycji: 

 
Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie 
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Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Smarchowicach Wielkich 

  

Stan po realizacji inwestycji: 

 
Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie 

  
  

Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich 

  

Stan po realizacją inwestycji: 

 
Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie 
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Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie 

  

Stan po realizacji inwestycji: 

 
Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie 

  
  

Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 4 w Namysłowie 

  

Stan po realizacją inwestycji: 

 
Źródło: Urząd Miejski w Namysłowie 

 


