
 

ZARZĄDZENIE NR 1154/VIII/22 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA  

 

z dnia 14 grudnia  2022 r. 

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  

projektu „Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030” 

 

Na podstawie art. 5a ust.1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561), art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 

1079, 1846) oraz Uchwały nr 633/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 

2022r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu 

konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 oraz 

Uchwały nr 717/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt 

dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030. 

§ 2.  Celem konsultacji społecznych, o których mowa w § 1, jest przedstawienie projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 oraz poznanie opinii, zebranie uwag 

i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.  

§ 3. 1 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Namysłów  do roku 2030 stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego zarządzenia. 

2. Konsultacje odbędą się w terminie od 22 grudnia 2022 r. do 26 stycznia 2023 r. 

3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Namysłów. 

4. Nieprzekazanie opinii, uwag co do projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do 

roku 2030 w terminie, o którym mowa w ust. 2, oznacza rezygnację z ich przedstawienia. 

5. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju podmiotami 

uczestniczącymi w konsultacjach strategii rozwoju gminy będą w szczególności: sąsiednie 

gminy i ich związki, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, mieszkańcy gminy oraz 

właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie. 

6. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w następujących formach: 

1) w formie pisemnej poprzez formularz uwag - stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 



Miejskiego w Namysłowie, w serwisie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

www.namyslow.eu oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie.  

Wypełniony formularz uwag wraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych 

można przekazać za pomocą jednego z wymienionych sposobów: 

a) przesłać w formie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX lub PDF na adres 

mailowy: strategia@namyslow.eu  lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na adres skrytek: ePUAP: 

/m2bs336gqp/SkrytkaESP, /m2bs336gqp/skrytka (w tytule wpisać „konsultacje 

społeczne strategia 2030”)  

      b) przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów 

(z dopiskiem „konsultacje społeczne strategia 2030”, decyduje data wpływu) 

      c) dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 

Namysłów 

 2) w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 

w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz. 13.00 w Dużej Sali Narad Urzędu Miejskiego 

w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

7. Uwagi, opinie i propozycje zmian wniesione w inny sposób niż opisany powyżej oraz 

po upływie wskazanego terminu konsultacji nie będą rozpatrywane. 

§ 4. 1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób 

i podmiotów oraz zgłoszonych uwag, opinii i propozycji zmian. 

  2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla Gminy 

Namysłów. 

              3. Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport z ich przebiegu i wyników, 

zawierający w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag.  

               4.  Raport, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie  www.namyslow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Samodzielnemu stanowisku ds. planowania 

strategii i marki gminy. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Burmistrz 

 

/-/ dr Bartłomiej Stawiarski 
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY NAMYSŁÓW DO ROKU 2030

WSTĘP
Strategia rozwoju to najważniejszy dokument planistyczny gminy, który analizuje potencjały, identyfikuje istnieją-
ce problemy, ale również wyznacza odpowiednie cele, kierunki i zadania, których realizacja ma zapewnić stabilny 
rozwój obszaru, zwiększyć jego atrakcyjność, a także pozwolić osiągnąć wysoką jakość życia mieszkańcom. 

W ujęciu definicyjnym termin strategia znajduje swoje odniesienie w naukach ekonomicznych – pojawił się za 
sprawą A.D Chandlera, który rozumiał strategię jako wzór organizacji. Później kategorię tę rozwinęła C. Hayden, 
określając strategię jako podejście dotyczące takiego spożytkowania zasobów, które dzieje się w otoczeniu wy-
znaczonym przez konkurencję, a które umożliwia realizowanie wiązki celów organizacji (Filipiak, Kogut, Szewczuk, 
Zioło, 2005). Inną definicję strategii przedstawił J.B. Quinn, który stwierdził, że jest ona planem, który stanowi 
przedmiot integracji celów, polityk oraz działań organizacji w zwartą całość (Koźmiński, 2004)1.

Natomiast strategię rozwoju lokalnego można zdefiniować jako zespół decyzji określających długofalową per-
spektywę działalności układu terytorialnego i jego przewidywanych relacji z otoczeniem. Umożliwia ona przygo-
towanie planu strategicznego, wytyczającego zasadnicze kierunki działań i określającego cele. Lokalna strategia 
powinna kłaść nacisk na efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału oraz opisywać metody służące realizacji 
głównych celów w krótkim, średnim i dłuższym czasie2.

Rolą strategii jest także tworzenie podstaw do wnioskowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Istot-
ne jest również promocyjne oddziaływanie tego dokumentu na otoczenie zewnętrzne i potencjalnych interesariuszy 
– pokazujące, że obszar posiada wizję swojej przyszłości i wyznaczoną „mapę drogową” osiągania założonych celów.

Strategia Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 pomoże zaprogramować ścieżkę rozwoju na kolejne lata, a tak-
że nadać temu procesowi nowy impuls – konieczny w rzeczywistości postcovidowej i dynamicznie zmieniających się 
realiów społeczno-gospodarczych. Pozwoli również realizować oczekiwania mieszkańców – namysłowian. Bez wzglę-
du na toczące się procesy zewnętrzne priorytetem jest funkcjonowanie  Gminy Namysłów jako dobrego miejsca do 
życia, prowadzenia działalności gospodarczej, spędzania wolnego czasu. Miejsca przyjaznego środowisku i ludziom. 
Strategia jest dokumentem kotwiczącym te założenia w filozofii zarządzania rozwojem lokalnym. 

Zmieniająca się (w trybie i skali nieobserwowanej od dziesięcioleci) rzeczywistość wpływa również na zmianę 
sposobu myślenia o programowaniu rozwoju. Kluczowymi aspektami w tym zakresie wydają się być takie elementy 
jak: pewna fleksybilność instytucji, umiejętność szybkiego reagowania na scenariusze kryzysowe i multidyscyplinar-
ne kompetencje kadr zarządzających – co w efekcie prowadzi do wypracowania „odporności” zarówno procedural-
nej jak i organizacyjnej. Dlatego w konstrukcji przedmiotowego dokumentu przyjęto zasadę maksymalnej użytecz-
ności. Ujmując w zapisach zagadnienia syntetycznie, kierunkowo, w sposób prosty oddający planowane rozwiązania. 

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 rozpoczęły się na podstawie Uchwały  
nr 633/VIII/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz na podstawie Uchwały nr 717/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie 
z dnia 27 października 2022 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 
opracowania oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 r. 

Kształt niniejszego dokumentu wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), zgodnie z którą Stra-
tegia musi zawierać następujące elementy:

1) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
2) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;

1      Zygmunt Szymla, PROCES BUDOWY STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO STUDIA EKONOMICZNE  
Gospodarka • Społeczeństwo • Środowisko, Nr 1/2017 (1)

2     Źródło: https://flstrefa.pl/strategia-rozwoju-definicja-cechy-rodzaje.html
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WSTĘP

3)  oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki ich osią-
gnięcia;

4) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
5) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie;
6)   obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, wraz z zakresem planowanych działań;
7)   obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem pla-

nowanych działań;
8) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;
9) ramy finansowe i źródła finansowania.
Niniejsza strategia powstała jako efekt zróżnicowanych prac diagnostycznych oraz w oparciu o proces partycy-

pacyjny. W ramach opracowania Wniosków z diagnozy została wykonana – stanowiąca odrębne opracowanie – dia-
gnoza strategiczna gminy Namysłów. Uwzględniono tutaj dane statystyczne z lat 2017–2021 (za wyjątkiem danych 
niedostępnych w zbiorach statystyki publicznej). Proces partycypacyjny objął konsultacje społeczne jak również sze-
reg spotkań merytorycznych, przede wszystkim z: zespołem ds. opracowania strategii o charakterze konsultacyjno 
– doradczym funkcjonującymi w Gminie Namysłów m.in. Namysłowską Radą Seniorów, Młodzieżową Radą Miejską, 
Namysłowską Radą Gospodarczą, Radnymi Rady Miejskiej. Ponadto w ramach prac przeprowadzono sondaż opinii  
w postaci elektronicznej i papierowej (Ankieta diagnostyczna) w dniach 12 lipca – 10 sierpnia 2022r. dotyczący pozio-
mu jakości życia, najważniejszych potencjałów gminy, zagrożeń oraz inwestycji, jakie powinny zostać zrealizowane. 
Wyniki przeprowadzonego sondażu zaprezentowano w Załączniku 1 do dokumentu strategii.

Dyskusje związane z tworzeniem strategii, pozwoliły wypracować katalog celów i rozwiązań, które stanowią 
rodzaj konsensusu wokół najważniejszych kwestii rozwojowych, również integrujących wspólnotę lokalną.

Organizację wszystkich prac planistyczno-koncepcyjnych koordynował Zespół ds. opracowania Strategii Roz-
woju Gminy Namysłów do roku 2030, powołany przez Burmistrza Namysłowa.
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I. WNIOSKI Z DIAGNOZY
Dokument powstaje w czasie trzech dużych kryzysów, które rzutują na wszystkie analizowane obszary: kryzy-
su zdrowotnego, wywołanego pandemią Covid19, kryzysu polityczno-humanitarnego powodowanego agresją 
Rosji na Ukrainę oraz kryzysu energetycznego. Dlatego analiza obecnej sytuacji rozwojowej Gminy Namysłów 
i w szczególności wynikając z niej rekomendacje na przyszłość powinny uwzględniać czynniki zewnętrzne 
i uwarunkowania wpływające na funkcjonowanie społeczeństw. Ocena aktualnych zasobów, potencjałów oraz 
identyfikacja obszarów wrażliwych na negatywne oddziaływanie pozwoli w skuteczny sposób określić kierunki 
interwencji. Na potrzeby niniejszego dokumentu diagnozę przeprowadzono koncentrując się na trzech obsza-
rach: społecznym, gospodarczym i przestrzennym. 

I.1.  WNIOSKI Z DIAGNOZY  
W OBSZARZE SPOŁECZNYM

DEMOGRAFIA
 W sferze społecznej najistotniejszym czynnikiem jest struktura ludnościowa gminy. 
Dane statystyczne wskazują, że w pewnych kategoriach tego zagadnienia Gmina 
Namysłów osiąga lepsze wskaźniki niż ujmowany całościowo powiat namysłowski 

czy województwo opolskie, a w niektórych tendencje ogólnokrajowe „odciskają” się również na danych dotyczą-
cych przedmiotowego obszaru. 

•  Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2021r. Gminę Namysłów zamieszkuje 26 375 osób 
(wobec 25 768 osób odnotowanych w ramach Spisu z 2011r.). Tym samym Namysłów jest jedną z siedmiu 
w gmin w województwie opolskim ( i jedyną w powiecie namysłowskim), które odnotowały wzrost liczby 
mieszkańców w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Jest to szczególnie istotne wskazanie, biorąc pod uwagę 
trend dla województwa opolskiego wynoszący – 6,1% ubytku ludności w okresie między spisowym. 

•  Analiza danych dla migracji wskazuje na napływ nowych mieszkańców do gminy w prawie każdym 
badanym roku. Wielkość salda migracji jest wyższa nie tylko w stosunku do gmin powiatu czy woje-
wództwa, jest to również jedna z nielicznych gmin Subregionu Północnego Opolszczyzny (obejmu-
jącego: powiaty Namysłowski, Kluczborski, Oleski), w której ma miejsce przyrost migracyjny. Na 
uwagę zasługuje fakt, że wzrasta zainteresowanie nowych mieszkańców osiedlaniem się również  
w miejscowościach wiejskich Gminy Namysłów – w 2021 roku saldo migracji w części wiejskiej wynosiło  
7,8 osoby na 1000 mieszkańców. 

•  Również populacja osób w wieku przedprodukcyjnym w stosunku ostatnich 5 lat nieznacznie wzrosła 
z 17,4% do 18,2%. Warto zwrócić uwagę na fakt, że udział osób najmłodszych jest wyższy w części wiej-
skiej gminy (18,6%) niż w mieście (18,0%) (dane na 2021 rok). 

•  Wśród zjawisk o charakterze ogólnokrajowym, który zaznacza się również w analizach demograficznych 
Gminy Namysłów i które będzie rzutowało na kształtowanie lokalnych polityk rozwoju jest proces sta-
rzenia się społeczeństwa. W tym kontekście istotne są dane dotyczące m.in. wskaźników obciążenia de-
mograficznego. W ostatnich trzech latach nieznacznie ten współczynnik rośnie (2019 – 28,1%, w roku 
2020 – 29,1%, w roku 2021 – 30,2%). Na uwagę zasługuje natomiast fakt, że na wyższe wartości wskaźni-
ka dla Gminy wpływa przede wszystkim dużo bardziej niekorzystna struktura wiekowa w mieście. Wska-
zuje to przede wszystkim na szybciej zachodzące procesy starzenia się społeczności miejskiej niż żyjącej 
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w części wiejskiej gminy. Drugim czynnikiem jest spadek liczby urodzeń (w roku 2019 – 268, w roku 2020  
– 256, w roku 2021 – 245), przy równoczesny wzroście śmiertelności (w roku 2019 – 259, w roku 2020 – 330,  
w roku 2021 – 308 – dane GUS). Należy założyć, że wpływ na wahania trendów w ruchu naturalnym ludności 
ma również wieloletnia pandemia. Dodatkowym uwarunkowaniem jest fakt, że w Namysłowskim Centrum 
Zdrowia od dłuższego czasu nie funkcjonuje oddział położniczy. Urodzenia dzieci są rejestrowane w innych 
miastach ościennych tj. Brzeg, Oleśnica, Wrocław, Opole. Przedstawione powyżej wskaźniki są istotnym sy-
gnałem dla przyszłych działań społecznych i gospodarczych W ujęciu gminnym – instytucjonalnym nacisk po-
winien zostać położony na aspekt polityki prorodzinnej i senioralnej – m.in. rozwój i przystosowywanie infra-
struktury publicznej, tworzenie systemu dziennej opieki, rozwiązań związanych z e-medycyną, a także analizy 
bazy i potencjału infrastruktury edukacyjnej, zasobów ochrony zdrowia, a także infrastruktury czasu wolnego.

POMOC SPOŁECZNA W zakresie świadczeń społecznych, które są w domenie Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Namysłowie, w 2021r. 

•  Najwięcej rodzin korzystało ze wsparcia z powodu ubóstwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełno-
sprawności oraz bezrobocia. W przypadku klientów pomocy społecznej z powodu bezrobocia daje się za-
uważyć nieznaczne pogorszenie sytuacji, tj. zwiększenie ich udziału w ogólnej liczbie osób korzystających 
ze wsparcia w latach 2020 – 2021r. Generalnie jednak liczba osób w rodzinach, którym pomoc przyzna-
no, systematycznie spada (z 645 os. w 2017 roku do 331 os. w 2021 roku). Wśród rodzin pobierających 
świadczenia (zarówno pieniężne, jak i niepieniężne) przeważają rodziny jednoosobowe oraz bezdzietne 
bądź z dwojgiem dzieci (7,2%). Na wysokim, choć stałym, poziomie utrzymuje się liczba osób korzysta-
jących z usług opiekuńczych, polegających na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
opiece higienicznej, pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. 

•  Czynnikiem pozytywnym jest zwiększenie liczby rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny – w 2017 r. 
było ich 18, a w 2021 r. – 35, co wynika z wzmożonej pracy pracownika socjalnego i większej świadomości 
danych rodzin o korzyściach wynikających z wyżej wymienionego wsparcia.

RYNEK PRACY
Analiza danych z lat 2017-2021 pokazuje, iż sytuacja na rynku pracy w Gminie Na-
mysłów jest stabilna – kluczowy wskaźnik poziom bezrobocia utrzymuje się na po-
dobnym poziomie. Jest ona nieco lepsza niż w powiecie namysłowskim, ale z kolei 

słabsza w odniesieniu do danych ogólnowojewódzkich (patrz tabela poniżej). Biorąc pod uwagę liczby bezwzględ-
ne w latach 2017-2021 nastąpił spadek osób bezrobotnych o 3% w skali całej Gminy w tym największy na obsza-
rach wiejskich. Między 2017 a 2018 r. wystąpił spadek udziału osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców w wieku 
produkcyjnym, natomiast w kolejnych latach miał miejsce wzrost tego wskaźnika. Zróżnicowanie zauważalne jest 
również w obrębie gminy: od 2019 r. wspomniany wskaźnik wzrastał w mieście, podczas gdy w części wiejskiej 
wzrósł między 2019 a 2020 r. i spadł w 2021 r.   

Tab 1.   Bezrobotni na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w Gminie Namysłów  
na tle powiatu namysłowskiego i województwa opolskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

2017 2018 2019 2020 2021

województwo opolskie 4,2 3,7 3,5 4,2 3,7

powiat namysłowski 4,7 3,9 4,1 4,8 4,8

gmina Namysłów 4,5 3,6 4,0 4,6 4,5

Namysłów miasto bd. bd. 3,9 4,4 4,6

Namysłów – obszar wiejski bd. bd. 4,1 5,0 4,3
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Struktura osób bezrobotnych od kilku lat się nie zmienia. Prawie ⅔ bezrobotnych stanowią kobiety w więk-
szości osoby zamieszkujące miasto Namysłów. W tym kontekście pozytywnym aspektem jest spadek w latach 
2017-2021 osób do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia (odpowiednio 18,6% i 18,4%), negatywnym wzrost osób 
długotrwale bezrobotnych o 13,1% (w 2017 – 350 osób, 2021 – 396 osób). 

SYSTEM OCHRONY 
ZDROWIA

System ochrony zdrowia na terenie Gminy Namysłów opiera się na dwóch zasad-
niczych elementach: szpitala funkcjonującego na terenie miasta Namysłowa (Na-
mysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.) oraz placówek podstawowej opieki zdro-

wotnej i przychodni (kilkanaście na terenie gminy). Jednym z większych podmiotów medycznych o wąskim 
zakresie usług jest Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, przy czym organ tworzący i nadzo-
rujący ośrodek to Województwo Opolskie. Dane oraz opinie wyrażane przez mieszkańców (m.in. w Ankiecie 
przeprowadzonej na potrzeby przedmiotowej analizy) wskazują, że kluczową, zidentyfikowaną potrzebą w ob-
szarze zdrowia jest dostępność do specjalistycznych usług medycznych oraz ich jakość. W tym zakresie miesz-
kańcy najczęściej korzystają ze wsparcia w większych ośrodkach – głównie regionalnych: Opolu, Wrocławiu, 
aglomeracji śląskiej czy Poznaniu. Biorąc pod uwagę obciążenie infrastruktury ochrony zdrowia w okresie pan-
demii oraz tzw. dług zdrowotny, a także strukturalne problemy sektora ochrony zdrowia w Polsce, konieczne 
będzie skuteczniejsze działanie zwiększające poczucie komfortu mieszkańców związane z bezpieczeństwem 
medycznym. Gmina indywidualnie, w ramach posiadanych kompetencji, ale także w mechanizmach współpra-
cy międzysamorządowej (realizacja wspólnych projektów), powinna kontynuować i wdrażać nowe instrumenty 
takie jak: pakiety badań dla mieszkańców, zwiększające katalog dostępnych usług czy dotowanie zakupu sprzę-
tu dla szpitala.

EDUKACJA
W zakresie świadczenia usług opieki żłobkowej czy edukacji przedszkolnej na pozio-
mie szkoły podstawowej na terenie gminy świadczony jest pełny zakres usług. Z opie-
ki żłobkowej (w trzech żłobkach – 1 publicznym i 2 prywatnym) korzysta ponad 200 

dzieci (2022r. – 210 miejsc, 2021 r. – 210 miejsc, 2020 od IX – 210 miejsc, 2019 – 250 miejsc). Na terenie gminy 
znajduje się 10 przedszkoli publicznych, są również 3 przedszkola niepubliczne i 1 niepubliczny punkt przedszkolny. 
Od 2020r. trwa również rozbudowa jednego z przedszkoli, która w efekcie przyniesie dodatkowe miejsca opieki 
przedszkolnej.

W związku z tym obszar Gminy Namysłów bardzo dobrze wypada na tle województwa opolskiego pod wzglę-
dem liczby dzieci objętych opieką przedszkolną (wskaźnik Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego 
na 1 tys. dzieci w wieku 3–5 lat za 2021 rok – Gmina Namysłów 970 dzieci, województwo – 900 dzieci).

Szkoły podstawowe zlokalizowane są na terenie miasta jak i terenach wiejskich, co pozwala dzieciom na 
łatwy i szybki dostęp do najbliżej placówki oświatowej (5 placówek w mieście i 5 na terenie wsi). Wszystkie 
szkoły gminne są systematycznie doposażone w pomoce dydaktyczne. Analizując indywidualne potrzeby każdej 
placówki oświatowej należy zauważyć występujące pewne braki infrastrukturalne, które wymagają interwencji 
poprzez działania remontowe, modernizacyjne czy rozbudowę oraz wymianę sprzętu. W placówkach oświato-
wych, dla których Gmina Namysłów jest organem prowadzącym, w roku szkolnym 2021/2022 zatrudniano 335 
nauczycieli na cały etat, dodatkowo zatrudniani są nauczyciele w niepełnym wymiarze godzin. Zdecydowanie 
przeważali wśród nich nauczycieli dyplomowani, tj. o najwyższym stopniu awansu zawodowego, stanowiąc 70% 
wszystkich nauczycieli. 

Średnie wyniki egzaminów ósmoklasisty dla wszystkich szkół na terenie gminy w ostatnich czterech latach są 
lepsze niż średnia powiatowa i na podobnym poziomie co średnia wojewódzka. Wyniki wskazują, iż znaczny pro-
gres dokonał się w zakresie wyników z matematyki, gdyż średnia wzrosła o 18% w ostatnich 4 lata. 

Na terenie gminy Namysłów funkcjonuje szereg obiektów rekreacyjnych i sportowych. Do najważniejszych 
należą Stadion Miejski, Centrum Turystyki i Rekreacji „Delfin”, Hala Sportowa „Orzeł” – rozbudowana w ostat-
nim czasie, która ma charakter multidyscyplinarny (zapewnia warunki dla uprawiania m.in. siatkówki, koszykówki 
czy sztuki walki), siłownie zewnętrzne czy boiska „Orlik”. Instytucjonalną działalność kulturalną na terenie gminy 
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koordynuje Namysłowski Ośrodek Kultury. W jego strukturach funkcjonują: Dom Kultury, Izba Regionalna, Izba 
Techniki Młynarskiej, Biblioteka Publiczna, 23 świetlice wiejskie czy świetlica osiedlowa.

Aktywność społeczna mieszkańców gminy wskazywana liczbą organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców jest od kilku lat wyższa w Gminie Namysłów w porównaniu z województwem opolskim 
(fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców za rok 2021 gmina Namysłów 4,26%, 
województwo 4,01%). Jednocześnie wzrost ich liczby jest bardziej dynamiczny w gminie (13,9%) niż w woje-
wództwie (wzrost o 9,6%). W związku z miejsko-wiejskim charakterem Gminy Namysłów warto wspomnieć 
o działalności na jej terenie kół gospodyń wiejskich. Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Agencję Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, znajdują się one w m.in. w miejscowościach: Nowe Smarchowice, Prze-
czowie, Krasowicach, Kamiennej, Brzozowcu, Baldwinowicach, Bukowie Śląskiej i Rychnowie. Gmina wspiera 
organizacje pozarządowe przede wszystkim finansowo – poprzez organizację konkursów na realizację zadań 
publicznych bądź w trybie pozakonkursowym, w formule tzw. małych grantów. Systematycznie – rok do roku – 
kwota przyznawanych dotacji rośnie.

I.2.  WNIOSKI Z DIAGNOZY  
W OBSZARZE GOSPODARCZYM

GOSPODARKA
Gmina Namysłów, pod względem potencjału gospodarczego, ma charakter wie-
lofunkcyjny, co oznacza, że nie ma w strukturze dominującej gałęzi czy branży, która 
determinuje rozwój obszaru.

Sektor gospodarczy na przedmiotowym obszarze jest zróżnicowany – działalność prowadzą zarówno duże za-
kłady produkcyjne (NM Polska sp. z o. o., Diehl Controls Polska, Grupa Żywiec – Browar Namysłów, fabryka Frone-
ri) jak i rodzime firmy – głównie z sektora MŚP, a na obszarach wiejskich funkcjonują gospodarstwa rolne.

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON wzrosła w Gminie Namysłów w ostatnich  
5 latach o 12%. Poziom przedsiębiorczości w Gminie Namysłów mierzony liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 
ludności jest bardzo wysoki, a przez to korzystniejszy niż w powiecie namysłowskim czy województwie opolskim. 
Szczególnie duże znaczenie mają indywidualne działalności gospodarcze, prowadzone przez osoby fizyczne. Dodat-
kowo można zauważyć zróżnicowanie w obrębie samej Gminy, polegające na wyższym poziomie przedsiębiorczości 
w mieście niż w części wiejskiej. Jednocześnie to w części wiejskiej zdecydowanie wzrosła liczba podmiotów gospo-
darczych – o 24,4% w latach 2017-2021 wobec +7,9% w mieście. Towarzyszy temu pozytywne zjawisko zmniejsze-
nia liczby podmiotów wyrejestrowywanych z rejestru REGON, a więc kończących działalność. Świadczy to bowiem  
o stabilizacji na rynku przedsiębiorstw. Chociaż w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wystąpiło nieznaczne pogorszenie 
sytuacji (czyli wzrost liczby wyrejestrowanych podmiotów), to ogólnie poziom spadku liczby wyrejestrowanych 
podmiotów osiągnął wartość – 27,7% w gminie (w tym – 27,5% w mieście i – 37,9% w części wiejskiej), – 27,2% 
w powiecie namysłowskim oraz – 35,3% w województwie opolskim. W latach 2017-2021 wzrosła przede wszyst-
kim liczba najmniejszych podmiotów gospodarczych, tj. zatrudniających do 9 pracowników. Poziom wzrostu osią-
gnął około 13%, a ich udział w ogóle podmiotów gospodarczych wyniósł w 2021 r. 96,9%. Wśród przedsiębiorstw 
działających na terenie Gminy Namysłów zdecydowanie przeważają te z branży handlu i naprawy pojazdów 
(21,5% ogółu zarejestrowanych podmiotów gospodarczych) oraz budownictwa (15,7%). Niecałe 10% zarejestro-
wanych firm stanowią te z branży obsługi rynku nieruchomości. Firmy reprezentujące pozostałe sekcje PKD mają 
zdecydowanie mniejsze znaczenie dla gospodarki Gminy. W odniesieniu do całego przekroju rodzajów działalności 
prowadzonych na terenie przedmiotowego obszaru słabiej prezentują się wskaźniki dotyczące przemysłów kre-
atywnych rozwijających się na terenie gminy. Można to jednak wykorzystać również jako potencjał na przyszłość 
(niewykorzystaną niszę) – obszar mogący przyciągać potencjalnych inwestorów.

Dynamicznie rozwijający się rynek usług mieszkaniowych jest jednym z głównych trendów w obszarze lokal-
nej gospodarki – powstają osiedla w zabudowie wielo i jednorodzinnej. Sfera mieszkalnictwa jest czynnikiem 



WNIOSKI Z DIAGNOZY

9

budującym przewagę konkurencyjną w stosunku do ośrodków ościennych. Gmina wzmacnia w ten sposób rów-
nież swój kapitał społeczny.

Gmina Namysłów posiada w swoich zasobach tereny inwestycyjne – przy ul. Oleśnickiej i Łączańskiej. Oferuje 
również wsparcie w procesie inwestycyjnym. Na terenie gminy w niewielkim wymiarze funkcjonują instytucje 
otoczenia biznesu i zrzeszenia branżowe. Wdrażane są natomiast mechanizmy współpracy międzysektorowej – 
powołana została Namysłowska Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Namysłowa – ciało doradcze i opiniujące, 
zwiększające udział sektora społecznego i biznesowego w planowaniu strategicznym gminy.

ROLNICTWO
Obok prowadzenia działalności powszechnie rozumianej jako działalność gospodarcza na 
sferę gospodarczą wpływa działalność rolnicza (zwłaszcza w gminie o charakterze miejsko-
-wiejskim). Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 r. na terenie Gminy Namysłów 

funkcjonuje 829 gospodarstw rolnych. Dominują najmniejsze gospodarstwa rolne, o powierzchni do 5 ha – 46,4%. Na nieco 
niższym poziomie utrzymuje się liczba gospodarstw największych, co najmniej 15-hektarowych (205 podmiotów, 24,7%).

W strukturze gospodarstw dominują te, które specjalizują się przede wszystkim w uprawie. Gospodarstwa 
rolne zajmujące się hodowlą zwierząt specjalizują się w drobiu (65 926 szt.), stanowiącym 96,3% wszystkich zwie-
rząt gospodarskich. Znacznie mniejsze jest pogłowie bydła (2,9%) oraz trzody chlewnej. Z kolei wśród gospodarstw 
rolnych specjalizujących się w uprawie roślin przeważają te nastawione na zboża (67,9% powierzchni zasiewów) 
oraz rzepak i rzepik (20,2% zasiewów). Najmniejsze znaczenie w strukturze zasiewów mają warzywa gruntowe  
(5,2 ha, tj. 0,03%). Analogiczna sytuacja ma miejsce w całym powiecie namysłowskim oraz województwie opolskim.

I.3.  WNIOSKI Z DIAGNOZY  
W OBSZARZE PRZESTRZENNYM

Gmina Namysłów jest gminą miejsko – wiejską. Na jej terenie zlokalizowane jest jedno miasto – Namysłów – bę-
dący również stolicą powiatu i lokalnym centrum administracyjno – gospodarczym – i 32 sołectwa. Gmina Namy-
słów sąsiaduje z gminami: Bierutów, Domaszowice, Dziadowa Kłoda, Lubsza, Perzów, Rychtal, Świerczów, Wilków.

DZIEDZICTWO 
KULTUROWE

Geograficznie Gmina Namysłów położona jest w północnej części województwa 
opolskiego na Równinie Oleśnickiej – na pograniczu Dolnego Śląska, Górnego Ślą-
ska i Wielkopolski. Usytuowanie przestrzenne wiązało się także z szeregiem zmian 

polityczno-kulturowych, które zachodziły na terenie tych ziem na przestrzeni wieków. Ich pamiątką są liczne 
obiekty dziedzictwa historycznego w postaci dworków, pałaców, założeń folwarcznych, systemu umocnień miej-
skich, parków wiejskich, kapliczek i krzyży czy kościołów, szczególnie cennych – drewnianych. Miasto Namysłów 
posiada dobrze zachowaną strukturę urbanistyczną charakterystyczną dla wielu miast średniowiecznych – założe-
nie lokacyjne o obrysie zbliżonym do trójkąta równoramiennego wydłużonego na osi wschód-zachód, o regular-
nym, szachownicowym układzie ulic, z zamkiem w zachodnim wierzchołku i centralnie usytuowanym prostokąt-
nym rynkiem, w którego wschodniej części zlokalizowany jest ratusz. Całość wpisana jest w nieregularną owalną 
linię systemu murów miejskich. We wsiach zachowała się struktura ruralistyczna oraz wspomniane wyżej obiekty 
zabytkowe. Zespół ds. Zachowania dziedzictwa kulturowego wsi przy Wojewodzie Opolskim wyróżnił jako szcze-
gólnie istotne kulturowo 4 wsie na terenie gminy: Igłowice, Michalice, Minkowice i Smarchowice Śląskie. 

W ogólnej liczbie obiektów zabytkowych z terenu Gminy Namysłów duże znaczenie mają parki (około 14% 
zasobu). Jednocześnie jest to grupa zabytków zachowanych w najgorszym stanie, co ma związek z transformacją 
ustrojową i gospodarczą (parki udawało się utrzymać w dość dobrym stanie w okresie, kiedy funkcjonowały PGR-y). 
Mimo częściowej degradacji tych terenów, zachowały się najistotniejsze elementy kompozycyjne, jak aleje grabo-
we, altany, polany widokowe, drzewa posiadające status pomników przyrody czy cieki wodne przecinane mostka-
mi, co tworzy krajobraz kulturowy poszczególnych miejscowości.
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W przypadku Gminy Namysłów należy też wspomnieć o wyróżniającym aspekcie dziedzictwa kulturowego, 
którym są ponad 700 letnie tradycje piwowarskie, związane z browarem w Namysłowie. Walory przyrodnicze 
gminy są także potencjałem w zakresie spędzania czasu wolnego. W tym zakresie należy wspomnieć o parkach, 
lasach, skwerach, obszarach przyrzecznych, a także terenie Zalewu w Michalicach, wokół którego istnieją miejsca 
mogące służyć wypoczynkowi i rekreacji. Jest to również przestrzeń dla aktywności sportowej – wędkarstwa, bie-
gania, spacerowania, jazdy na rowerze, nordic walkingu czy sportów wodnych. Na terenie miasta Namysłowa cie-
kawym miejscem jest kompleks trzech wysp na rzecze Widawie, z których jedną objęto ochroną w postaci zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego, również sama rzeka stanowi ważny korytarz ekologiczny.

ŚRODOWISKO
Analizując przestrzenny obszar diagnozy należy wspomnieć również o wyzwaniach stra-
tegicznych jakie stają przed Gminą Namysłów w zakresie ograniczania szkodliwej presji 
na środowisko (wpisującymi się jednocześnie w polityki europejskie i krajowe w zakresie 

walki ze zmianami klimatu). Są to przede wszystkim: poprawa efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii 
ze źródeł odnawialnych i poprawa jakości powietrza. W ostatnim aspekcie kluczowe znaczenie ma ograniczenie liczby 
użytkowanych tzw. pieców kopciuchów. Bardzo często spalany jest w nich węgiel o niskiej jakości, a więc o dużej zawar-
tości siarki i pyłów, natomiast same instalacje cechują się niską efektywnością energetyczną. Powodowane tym zanie-
czyszczenie powietrza jest to szczególnie uciążliwe w tych obszarach, gdzie występuje zwarta zabudowa, powodująca 
mniejsze możliwości naturalnej wentylacji. Nasilenie zjawiska obserwowane jest także na obszarach wiejskich. Dlatego 
ważne jest położenie większego nacisku na edukacje ekologiczną. Dokument powstaje w czasie jednego z najpoważniej-
szych kryzysów energetycznych. W perspektywie krótkoterminowej może on zaburzyć procesy proekologiczne, w związ-
ku deficytami na rynku materiałów służących wytwarzaniu ciepła i wzrostem ich cen. Jednak w celach długoterminowych 
należy utrzymać politykę ukierunkowaną na energię odnawialną i zwiększanie efektywności energetycznej, które mogą 
dać gminie systemową odporność na zewnętrzne zmiany w tym zakresie. Występującym problemem środowiskowym 
jest także hałas. Zjawisko to dotyczący przede wszystkim miejsc związanych z zwiększonym ruchem kołowym.

Do najważniejszych cieków wodnych na terenie Gminy Namysłów należy rzeka Widawa, znajdująca się w ob-
szarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Środkowej Odry. Stan wód określa się w wynikach monitoringu jako zły. 
Największe zagrożenie dla jakości wody stanowi rolnictwo – spływy z terenów użytkowanych rolniczo są niebez-
pieczne ze względu na stosowane nawozy organiczne i nieorganiczne oraz środki ochrony roślin. Kolejny rodzaj 
zagrożenia dla wód to punktowe zrzuty zanieczyszczeń bytowych.

W przypadku podstawowej infrastruktury technicznej sytuacja jest dobra i stale poprawiająca się, ze względu 
na systematycznie prowadzone inwestycje – realizowane również ze wsparciem funduszy zewnętrznych. Z punktu 
widzenia przestrzeni istotne znaczenie ma układ i jakość instalacji sieciowych. Gmina jest w pełni zaopatrzona 
w sieć wodociągową, gdyż ponad 97% mieszkańców korzysta z wodociągu. W zakresie korzystania z sieci kana-
lizacyjnej korzysta z niej 74% mieszkańców ogółem, na obszarach wiejskich jest to niewiele ponad 35%. Z gazu 
sieciowego korzystają przede wszystkim mieszkańcy miasta (ponad 15 tys. mieszkańców), jednakże najwyższy 
przyrost użytkowników gazu sieciowego notowany jest na terenach wiejskich (w latach 2018-2021 wzrost o 21%).

Gospodarka odpadami na terenie gminy prowadzona jest zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami. W 2021 roku 
na terenie Gminy Namysłów wytworzono 7229 ton odpadów zmieszanych, 266 ton odpadów papieru i tektury, 626 ton 
odpadów opakowań z tworzyw sztucznych i 539 ton szkła. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przyjęto 313 ton odpadów budowlanych, 52 tony odpadów ulegających biodegradacji, 208 ton zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego, 53 tony odpadów wielkogabarytowych oraz 5 ton opon. W latach 2020-2021 odno-
towano nieznaczne zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańca z 360kg w 2020 do 354 w 2021 roku.

TRANSPORT  
I KOMUNIKACJA

Główną sieć infrastruktury transportowej w gminie stanowią drogi krajowe: DK39 
(Łagiewniki – Namysłów – Kępno), DK42 (Kamienna – Kluczbork – Radomsko – Koń-
skie – Skarżysko-Kamienna – Starachowice – Rudnik), drogi wojewódzkie: DW451 

(Oleśnica – Namysłów), DW454 (Opole – Namysłów) oraz linia kolejowa LK143 (Kalety – Wrocław Mikołajów). 
Istotny jest tutaj fakt położenia gminy Namysłów w bliskiej odległości od głównych szlaków komunikacyjnych 
w kraju (autostrada A4, droga ekspresowa S8 oraz nieco dalej położona autostrada A1), do których prowadzą 
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bezpośrednio lub pośrednio wymienione powyżej drogi. Taki układ sieci sprawia, iż poziom skomunikowania gmi-
ny Namysłów w relacji do innych ośrodków zewnętrznych jest bardzo wysoki. Istnieje bowiem dogodna możliwość 
podróży w kierunku ośrodków wojewódzkich tj. Opola, Wrocławia i Katowic, czy również w kierunku innych du-
żych miast tj. Częstochowa, Ostrów Wielkopolski/Kalisz. Obsługę ruchu na poziomie lokalnym dopełnia sieć dróg 
powiatowych i gminnych, dzięki którym obszar gminy jest spójny wewnętrznie. W przypadku dróg lokalnych ko-
nieczny jest ich ciągły rozwój oraz systematyczne podnoszenie jakości technicznej. W zakresie infrastruktury dro-
gowej ważne są także inwestycje szczebla regionalnego i centralnego, zwłaszcza dotyczące obwodnic miasta Na-
mysłowa. W planach ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego jest obwodnica 
prowadząca od skrzyżowanie drogi krajowej 39 i drogi wojewódzkiej 454 na południu z drogą wojewódzką 451 na 
zachodzie Namysłowa. Procedura znajduje się obecnie we wstępnej fazie projektowej.

Kolejną kwestią pozostaje zaprojektowanie i przedłużenie obwodnicy wzdłuż wschodniej granicy Namy-
słowa. Jej zadaniem byłoby przejęcie ruchu wlotowego do centrum od strony ulicy 1 Maja, z dróg krajowych 
DK39 i DK42. Według danych z Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 przeprowadzonego przez GDDKiA, 
prowadzą one ruch na poziomie ok. 3,7 tys. (DK39) i ok. 4,7 tys. (DK42) pojazdów na dobę (średni dobowy 
ruch roczny) – biorąc pod uwagę odcinki tych dróg rozchodzące się od ronda we wsi Kamienna. Co więcej, 
sam odcinek DK39 od wspomnianego ronda, do ronda im. Generała Stefana Grota Roweckiego przyjmuje 
średnio na dobę 14,8 tys. pojazdów.

W zakresie usprawnienia połączeń kolejowych w północnej części województwa opolskiego planuje się rewi-
talizację pierwszorzędnych linii kolejowych, wśród których wymieniono LK143 na odcinki Kluczbork – Namysłów 
– Oleśnica (Wrocław). Idea działań polega w tym przypadku na podniesieniu parametrów technicznych, tak aby 
możliwe było kursowanie pociągów z prędkością przejazdu co najmniej 120 km/h (dla pociągów osobowych)  
i 80 km/h (dla pociągów towarowych).

W zakresie przestrzenno-środowiskowym istotne znaczenie ma również planowanie przestrzenne. Gmina Na-
mysłów posiada pokrycie w 100% miejscowym i planami przestrzennymi.

W efekcie przeprowadzonych analiz można określić najważniejsze potencjały Gminy Namysłów, najważniejsze 
wyzwania, a także szanse i zagrożenia płynące z otoczenia zewnętrznego.

NAJWAŻNIEJSZE POTENCJAŁY GMINY NAMYSŁÓW
 �  Stabilna sytuacja ekonomiczna i gospodarcza 
gminy na przestrzeni ostatnich lat pozwalająca 
na dynamiczną politykę inwestycyjną samo-
rządu oraz aktywne pozyskiwanie środków 
zewnętrznych. Gmina posiada rozwiniętą in-
frastrukturę drogową, przez jej teren biegnie 
także linia kolejowa. Przedsiębiorcom poszu-
kującym miejsca do prowadzenia działalności 
oferuje tereny inwestycyjne, a także wspiera 
ich aktywnie w rozpoczęciu działalności.

 �  Przedsiębiorczość mieszkańców i stabilna 
sytuacja podmiotów gospodarczych odno-
towuje się wzrost liczby przedsiębiorstw za-
rejestrowanych w REGON, spadek liczby wy-
rejestrowywanych podmiotów. Siłą lokalnej 
gospodarki są mikro- i małe firmy.

 �  Relatywnie niskie, utrzymujące się na po-
dobnym poziomie bezrobocie. W długim 
okresie obserwuje się niski poziom bezro-
bocia, a dodatkowo występuje spadki liczby 
bezrobotnych wśród niektórych grup o naj-
trudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 �  Korzystne uwarunkowania dla funkcji 
osiedleńczych związane z położeniem 
geograficznym, rozwijającym się rynkiem 
mieszkaniowym, a także dostępnością do 
ośrodków regionalnych.

 �  Walory historyczne i przyrodnicze pozwalają 
na rozwijanie potencjału turystycznego i re-
kreacyjnego.
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NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA STOJĄCE  
PRZED GMINĄ NAMYSŁÓW

 /  Wymagające niwelowania różnice po-
między poszczególnymi obszarami gminy, 
min. niewystarczające pokrycie siecią kanali-
zacyjną obszarów wiejskich, trudności z do-
jazdem środkami publicznymi z miejscowości 
wiejskich, co utrudnia dostęp do usług pu-
blicznych.

 /  Występowanie negatywnych zjawisk środo-
wiskowych, wynikające niewystarczające-
go poziomu stosowania odnawialnych źró-
deł energii w bilansie energetycznym gminy, 
wysokiej emisja pyłów z domowych kotłow-
ni przede wszystkim na terenach wiejskich, 
emisja spalin spowodowana znacznym ru-
chem samochodowym w Namysłowie. 

 /  Zmieniające się trendy demograficzne  
– proces starzenia się społeczeństwa –  rok-
rocznie rosnący odsetek osób w wieku po-
produkcyjnym (współczynnik obciążenia 
demograficznego osobami starszym w roku 
2019  – 28,1, w roku 2020 – 29,1, w roku 2021 
– 30,2), spadające wskaźniki liczby urodzeń 
– są to czynniki wpływające na konieczność 
prowadzenia aktywnej polityki prorodzinnej 
i senioralnej; odpływ młodych mieszkańców 
do dużych miast (Wrocław, Opole).

 /  Deficyty w zakresie infrastruktury czasu wol-
nego, w tym terenów zielonych i rekreacyj-
no-wypoczynkowych, niewystarczająca ilość 
ścieżek rowerowych. To szczególnie istotne 
elementy dla przyciągnięcia na teren gminy 
młodych osób, szukających miejsca do zało-
żenia rodziny oraz infrastruktury umożliwia-
jącej aktywne spędzanie czasu wolnego.

 /  Występujące elementy infrastruktury edu-
kacyjnej i sportowej (zwłaszcza na terenach 
wiejskich) wymagające rozbudowy bądź 
modernizacji. Gmina posiada rozbudowaną 
sieć placówek edukacyjnych czy kultural-
nych, jednak jej utrzymanie w dobrym stanie 
technicznym, umożliwiającym realizowanie 
statutowych działań najwyższej jakości wy-
maga prowadzenia prac modernizacyjnych, 
a także inwestycji polegających na rozbudo-
wie istniejących obiektów lub w niektórych 
przypadkach budowie nowych.

 /  Występowanie przestrzeni wymagają-
cych przeprowadzenia procesów rewita-
lizacyjnych. Konieczne jest kształtowa-
nie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, 
a także zapobieganie procesom degrada-
cyjnym. Ważne jest także tworzenie miejsc 

 �  Dobry poziom usług publicznych, m.in. z za-
kresu edukacji, kultury, pomocy i opieki spo-
łecznej, bezpieczeństwa publicznego, gospo-
darki odpadami.

 �  Dodatnie saldo migracji, świadczące o atrak-
cyjności gminy jako przestrzeni dobrej do 
życia i pracy, pozwalające na wzrost liczby 
mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat.

 �  Rosnące zaangażowanie mieszkańców w ży-
cie społeczne – znaczna liczba organizacji po-
zarządowych w przeliczeniu na 1000 miesz-
kańców i jej wzrost w ciągu ostatnich kilku 
lat, wspierana przez jednostki gminne finan-
sowo oraz merytorycznie.

 �  Ład przestrzenny i dobrze rozwinięta infra-
struktura. Gmina w całości objęta jest miej-
scowymi planami przestrzennymi, wysoki 
jest poziom zwodociągowania, rozwinięta 
sieć gazowa. znaczy odsetek mieszkańców 
posiadający przyłącza do sieci gazowej, 
sieć elektroenergetyczna składa się z 2 GPZ 
(oddzielnie dla odbiorców indywidualnych, 
oddzielnie dla przemysłu), ponad 60% miesz-
kańców miasta Namysłów objętych jest siecią 
ciepłowniczą, a w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Opolskiego 
część wiejska gminy objęta została obszarem 
funkcjonalnym w zakresie ochrony gleb dla 
produkcji rolnej.
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łączących funkcje gospodarcze, społeczne 
czy partycypacyjne.

 /  Niewystarczający stopień ucyfrowienia 
usług publicznych. Epidemia Covid-19 wy-
kazała, jak duże znaczenie ma możliwość ko-
rzystania z usług publicznych w formie zdal-
nej. W przypadku gminy miejsko-wiejskiej, 
jaką jest Gmina Namysłów, dodatkowym 
czynnikiem niejako uzasadniającym rozwój 
cyfrowych usług publicznych konieczność 
pokonywania nierzadko znacznych odległo-
ści w celu załatwienia sprawy urzędowej. 
Rozwój dostępu do usług online zmniejszył-
by również koszty funkcjonowania admini-
stracji samorządowej.

 /  Niski udział przedsiębiorstw z branż innowa-
cyjnych i kreatywnych na rynku lokalnym. 
Przyciągnięcie na teren gminy przedsiębior-
ców z tych branż pozwoliłoby na zwiększenie 
obecności wysokiej klasy specjalistów i roz-
wój innowacji w istniejących już podmiotach 
gospodarczych. Uczyniłoby gminę bardziej 

atrakcyjną jako miejsce do życia i pracy dla 
nowej grupy wykształconych osób.

 /  Ograniczona dostępność do wysokospecjali-
stycznych usług medycznych. Konieczne jest 
prowadzenie działań zwiększających pakiet 
usług medycznych dla mieszkańców w najbliż-
szej odległości od miejsca zamieszkania. Wiąże 
się do z działaniami na rzecz poprawy kondycji 
lokalnej placówki szpitalnej i je zasobów.

 / Polaryzacja procesów samorządowych.

 /  Występujące deficyty infrastruktury kreowanej 
z poziomu regionalnego bądź centralnego. Brak 
obwodnic miasta, długo postępujący proces re-
witalizacji linii kolejowej Namysłów – Wrocław 
– to elementy istotne z punktu widzenia roz-
woju gospodarczego Gminy Namysłów, a tak-
że dostępności komunikacyjnej. Jednocześnie 
wpływ Gminy Namysłów na tę sytuację jest 
ograniczony i opierać się może na prowadzeniu 
działań promujących te idee i przekonujących 
partnerów szczebla regionalnego i krajowego 
o potrzebie powstania tych inwestycji.

NAJWAŻNIEJSZE SZANSE
 ¨  Wzrost dostępności środków zewnętrznych 
(nowa perspektywa unijna, środki rządo-
we, wojewódzkie, itp.).

 ¨  Współpraca w ramach porozumień po-
nadlokalnych, możliwość realizacji projek-
tów partnerskich o szerszej skali oddziały-
wania.

 ¨  Zwiększenie nakładów finansowych na 
działania związane z ochroną środowiska 

i odporność na zmiany klimatu przy wzro-
ście świadomości ważności problemów 
środowiskowych dla rozwoju.

 ¨  Nowe technologie informatyczne (tworzą-
ce nowe możliwości np. kształcenia, świad-
czenia usług społecznych).

 ¨  Wsparcie ze strony administracji rządowej 
czy wojewódzkiej w zakresie rozwoju sieci 
transportowej.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA
 ¨  Utrzymujące się niekorzystne tendencje 
demograficzne oraz niewystarczające dzia-
łania w skali kraju np. w zakresie polityki 
prorodzinnej.

 ¨  Nasilenie się negatywnych zjawisk ekono-
miczno-gospodarczych wynikających z sytu-
acji międzynarodowej, na rynku surowców 

i energii, wpływających na możliwości roz-
woju, a także trendy na rynku pracy i warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej.

 ¨ Niestabilność systemu i otocznia prawnego.

 ¨  Nieprzewidywalne skutki pandemii w dłuż-
szej perspektywie oraz możliwość wystą-
pienia kolejnych tego rodzaju sytuacji.
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II.  KIERUNKI ROZWOJU  
GMINY NAMYSŁÓW

II.1. PLAN ROZWOJU GMINY
W procesie planowania i kolejno wdrażania lokalnej polityki rozwoju przyjęto trzy zasady generalne, które są pod-
stawą dla wynikających z nich założeń wykonawczych:

Schematy programowania ścieżki rozwoju tworzą: wizja rozwoju gminy, cele rozwoju gminy (wynikające 
z zidentyfikowanych wyzwań i wskazanych priorytetów) oraz kierunki rozwoju gminy, a także przypisane im 
przykładowe zadania, które mogą być projektami indywidualnymi bądź stanowić wiązkę szeregu planowa-
nych przedsięwzięć. 

Wyróżniono trzy cele strategiczne, a w ich obrębie osiem kierunków rozwoju. Tworzą one spójny i komple-
mentarny system.

MIESZKAŃCY W CENTRUM PROCESÓW  
INTERWENCJI PUBLICZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TERYTORIALNY

RÓWNY DOSTĘP, WŁĄCZENIE, INKLUZYWNOŚĆ I INTEGRACJA  
W RAMACH WSPÓŁNOTY I POLITYK PUBLICZNYCH

1

2

3

WIZJA

CEL STRATEGICZN
Y          CEL STRATEGICZNY     

    
    

CE
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ZNY kierunek rozw
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• Wizja rozwoju jest opisem pożądanego stanu gminy w perspektywie długookresowej. 
•  Cele strategiczne mają charakter długofalowy, wskazują generalne kierunki postępowania w realizacji 

założonej wizji rozwoju gminy, odpowiadają one na ogólne pytanie „co chcemy osiągnąć?”. 
•  Kierunki rozwoju oznaczają kierunki koncentracji wspólnych wysiłków (aktywności programowej, finan-

sowej i organizacyjnej) podejmowanych przez samorząd oraz jego partnerów publicznych, społecznych 
i gospodarczych. Odpowiadają na pytanie „co jest do zrobienia?”. Kierunki działań służą realizacji założo-
nego celu, są podstawą wdrażania strategii. 

Cele, a następnie kierunki działań odpowiadają na potrzeby rozwojowe gminy i wskazują sposoby: 
• rozwiązywania najważniejszych wyzwań rozwoju, 
• zmniejszania barier rozwojowych,
• wzmacniania potencjałów lokalnych, 
• wykorzystywania zasobów własnych i szans pojawiających się w otoczeniu, 
• łączenia działań z różnych dziedzin w zintegrowane projekty. 

WIZJA ROZWOJU
Utrzymanie stabilnego wzrostu zarówno w wymiarze społecznym jak i gospodarczym jest pierwszym wyzwa-
niem ery „globalnych przemian”. Ale nie jedynym. Należy pamiętać także o narastającej presji związanej ze 
zmianami klimatycznymi, konieczności odpowiedzi na transformację cyfrową, zmianami dynamiki demograficz-
nej, a także potrzebach mieszkańców związanych ze świadczeniem wysokiej jakości usług publicznych. Należy 
wykorzystywać lokalne potencjały wzrostu do kreacji atrakcyjnej oferty dla interesariuszy zewnętrznych, ale 
także dbać o inwestycje, które dadzą możliwość korzystania z tych zasobów (zwłaszcza sfery odpoczynku i re-
kreacji). Długofalowym ujęciem tych założeń jest wizja rozwoju wyrażona w formule:

GMINA NAMYSŁÓW TO DOBRE MIEJSCE DO ŻYCIA,  
MIEJSCE PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM I ŚRODOWISKU,  

ZORIENTOWANE NA PIELĘGNOWANIE LOKALNEJ TRADYCJI I WDRAŻANIE 
 STANDARDÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA ROZWOJEM

Dobre miejsce do życia to obszar mający zarówno potencjał rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczość, rolnic-
two, położenie geograficzne), ale także atuty w postaci elementów wpływających na komfort życia – spokój, moż-
liwość kontaktu z naturą, zachowane walory dziedzictwa kulturowego. To również dbałość o równomierny rozwój 
terytorialny: pomiędzy miastem, a obszarami wiejskimi, które w równym stopniu są istotnymi czynnikami wzrostu 
dla całego terenu. Przestrzeń odpowiadająca założeniom wizji jest przyjazna swoim mieszkańcom, musi zapewniać 
wysoką jakość lokalnej infrastruktury i usług publicznych, a także możliwie szeroką cyfryzację tych procesów. Miejsce 
dobre do życia spełnia oczekiwania w zakresie dostępności tzw. infrastruktury czasu wolnego, dbałości o rodzinę, 
osoby zagrożone wykluczeniem i seniorów, których rosnąca grupa będzie wymagała szczególnej troski, także z po-
ziomu rozwiązań gminnych. Kluczowe jest również wspieranie mieszkańców w dostępie do wysokiej jakości usług 
medycznych i edukacyjnych. 

Istotne jest także stałe podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej i zapewnienie stabilnych warunków roz-
woju przedsiębiorczości. Gmina Namysłów musi być również odporna na zmiany klimatyczne i systematycznie 
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wdrażać rozwiązania ograniczające presję człowieka na środowisko. Obszar ma być miejscem przyjaznym 
środowisku. Konieczna jest transformacja w stronę zielonych inwestycji, rozwiązań proekologicznych w go-
spodarce gminnej, przekształcanie przestrzeni publicznej tak, aby mogła pełnić, zwłaszcza w sferze zurba-
nizowanej, swoje podstawowe funkcje przy jednoczesnym zmniejszeniu presji na otoczenie przyrodnicze. 
Dbałość o środowisko naturalne wiązać się będzie także z poprawą świadomości mieszkańców w tym ob-
szarze poprzez uwzględnienie komponentu edukacyjnego. Dla zrównoważonego rozwoju ważne są relacje 
społeczne, poczucie lokalnej tożsamości, budowanie zaangażowania obywatelskiego oraz troska o lokalne 
dziedzictwo historyczno-kulturowe. Na takich podstawach mieszkańcy gminy będą mogli budować wspól-
notę lokalną zakorzenioną w tradycji, ale również aktywnie działającą na rzecz jej rozwoju – obecnego  
i w przyszłości. Sprzyjać temu będzie autentyczna identyfikacja z miejscem, w którym żyją, pracują i spędza-
ją wolny czas. Wspólnota -mieszkańcy stanowią centrum i punkt odniesienia dla podejmowanych działań  
i politykpublicznych. Zaprezentowana w wizja stabilnego rozwoju Gminy Namysłów ma zostać osiągnięta po-
przez systematyczną realizację przyjętych celów strategicznych, kierunków rozwoju oraz wynikających z nich 
inicjatyw i projektów inwestycyjnych. 

Rys. 1. Schemat rozwoju Gminy Namysłów 
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CEL STRATEGICZNY NR 1:  
GMINA NAMYSŁÓW MIEJSCEM ATRAKCYJNYCH I FUNKCJONALNYCH PRZESTRZENI

Jakość, funkcjonalność, dostępność i spójność przestrzeni publicznych jest czynnikiem, który wpływa na 
komfort i poziom życia mieszkańców. Jest także elementem budującym przewagi konkurencyjne, w tym 
m.in. zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej. Szczególnie istotne jest zapewnienie mieszkańcom miejsc, któ-
re oferują możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, rekreacji i kontaktu z naturą takich jak komplek-
sy zieleni czy stref „głębokiego oddechu” m.in. place z instalacjami tężni solankowych. Ważne jest, aby tak 
tworzone przestrzenie posiadały również funkcje integracyjne i służące budowaniu międzypokoleniowych 
więzi lokalnych. Przyjazne otoczenie, oznacza również podnoszenie technicznej jakości obiektów i infra-
struktury oraz likwidacje barier utrudniających mobilność osobom starszym i potrzebującym szczególnego 
wsparcia. To także konieczność przeciwdziałania degradacji przestrzeni publicznych, m.in. poprzez przepro-
wadzenie procesów rewitalizacyjnych na obszarach, które wymagają interwencji, a także nadania im no-
wych funkcji, w tym promocyjno-kulturalnych, społecznych (aktywizacja trzeciego sektora) i gospodarczych.

Gmina Namysłów jest miejscem o dużym nasyceniu obiektami zabytkowymi. Konieczne jest prowa-
dzenie działań służących ich eksponowaniu, zachowaniu i promowaniu. 

Przedstawiony cel strategiczny wraz z realizującymi go kierunkami rozwoju i przykładowymi zadania-
mi służą wzmocnieniu roli Namysłowa jako gminy oferującej dobre warunki życia, zachęcającej zainte-
resowane osoby do osiedlania się na jej terenie, atrakcyjnej dla turystów i wzmacniającej swoje funkcje 
„strażnika” dziedzictwa kulturowo-historycznego. Jego realizacja pozwoli stworzyć i zmodernizować miej-
sca rekreacji i spędzenia czasu wolnego, a także zwiększyć obszary zieleni.

CEL STRATEGICZNY NR 1 będzie realizowany przez trzy kierunki rozwoju i wynikającego z nich pakietu zadań:

Kierunek rozwoju Miejsca publiczne spójne, skomunikowane i przyjazne mieszkańcom

Zadania • Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego, miejsc rekreacji, ak-
tywności sportowej i integracji międzypokoleniowej – boiska, trasy biegowe, trasy rolko-
we, place zabaw, strefy „oddechu” z wykorzystaniem tężni solankowych, zagospodaro-
wanie terenów mogących pełnić funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe;

• Działania służące rozwojowi i wielofunkcyjności terenów zielonych (w sposób zrów-
noważony), rewitalizacja obiektów parkowych, tworzenie nowych założeń parkowych,  
w tym projektowanego Parku Pokoleń;

• Działania zwiększające atrakcyjność publicznych przestrzeni na obszarach wiejskich;

• Działania wpływające na integrację przestrzenną obszaru gminy i jego spójność, popra-
wiające dostępność i zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców w aspekcie komunika-
cyjnym – wspieranie rozwoju infrastruktury drogowej - liniowej, punktowej i elementów 
towarzyszących (w wymiarze ogólnogminnym, jak i m.in. osiedlowym), rozbudowa sieci 
aktywnych i inteligentnych przejść dla pieszych na terenie gminy, tworzenie infrastruktu-
ry ułatwiającej mobilność, eliminowanie barier architektonicznych z przestrzeni publicz-
nych i zwiększenie dostępności do usług i instytucji publicznych osobom potrzebującym 
wsparcia (m.in. starszym i z niepełnosprawnościami).



KIERUNKI ROZWOJU GMINY NAMYSŁÓW

18

Rezultaty • Atrakcyjna przestrzeń publiczna – miejska i wiejska
• Wzrost jakości życia mieszkańców;
• Wzrost liczby elementów infrastruktury czasu wolnego;
• Wzrost liczby elementów infrastruktury komunikacyjnej na obszarze gminy. 

Wskaźniki • Zmodernizowane powierzchnie przestrzeni publicznych [ha];
• Liczba zrewitalizowanych i nowopowstałych założeń parkowych [szt.];
• Liczba nowopowstałych ścieżek rowerowych [km];
• Liczba wyremontowanych lub nowopowstałych dróg [km].

Realizator Gmina Namysłów, partnerstwa samorządowe z udziałem Gminy Namysłów, spółki gminne, 
jednostki gminne

Szacowana  
wartość

~ 80 mln zł

Kierunek rozwoju Zachowanie i zrównoważone udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego  
i historycznego

Zadania • Ochrona, renowacja, remonty obiektów zabytkowych (ruchomych i nieruchomych), 
zwłaszcza systemu murów obronnych; 

• Zwiększenie ekspozycji obiektów zabytkowych stanowiących wyróżnik potencjału endo-
gennego gminy;

• Podniesienie poziomu zarządzania zasobem historyczno–kulturowym, w tym działania 
na rzecz współpracy z wszystkimi właścicielami obiektów zabytkowych w zakresie pod-
niesienia poziomu odpowiedzialności za materialne dziedzictwo gminy;

• Ochrona historycznego ładu architektonicznego;
• Zwiększenie funduszy na konserwacje i ochronę zabytków;
• Utworzenie Multimedialnego Centrum Tradycji i Historii Gminy Namysłów;

Rezultaty • Zachowanie dziedzictwa kulturowo – historycznego dla przyszłych pokoleń;
• Wzbogacenie oferty udostępnienia zasobów historyczno-kulturowych;

Wskaźniki • Liczba odrestaurowanych, ochronionych, wyeksponowanych obiektów zabytkowych [szt.];
• Liczba utworzonych obiektów udostępnienia zasobów kulturowo–historycznych [szt.];
• Wzrost wydatków inwestycyjnych kierowanych na zachowanie dziedzictwa kulturowo-

-historycznego [rok do roku].

Realizator Gmina Namysłów, partnerstwa samorządowe z udziałem Gminy Namysłów, spółki gminne, 
jednostki gminne

Szacowna  
wartość

~ 40 mln zł
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Kierunek rozwoju Efektywne procesy rewitalizacyjne 

Zadania • Wdrożenie Gminnego Programu Rewitalizacji;
• Działania wspierające inicjatywy i projekty infrastrukturalne służące tworzeniu prze-

strzeni i miejsc mogących pełnić funkcje społeczne, gospodarcze, partycypacyjne, 
kulturalne czy wpływających pozytywnie na środowisko;

• Działania ograniczające powstawanie obszarów zdegradowanych; 
• Zagospodarowanie obszarów tracących funkcje użyteczności publicznej i obniżają-

cych estetykę przestrzeni gminnych (uporządkowanie podwórek, miejsc wykorzysty-
wanych na parkingi, itp.);

• Przeciwdziałanie zjawisku „betonozy” poprzez unikanie nadmiernego stosowania 
powierzchni uszczelnionych;

• Włączenie mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące rewitalizacji.

Rezultaty • Poprawa stanu technicznego obiektów; 
• Poprawa ładu przestrzennego;
• Nadawanie obszarom publicznym nowych funkcji;
• Ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, prze-

strzenno-funkcjonalnych i technicznych.

Wskaźniki • Powierzchnia obszarów poddana procesom rewitalizacyjnym [ha];
• Liczba inicjatyw ograniczających negatywne zjawiska społeczne [szt.].

Realizator Gmina Namysłów, partnerstwa samorządowe z udziałem Gminy Namysłów, spółki gmin-
ne, jednostki gminne

Szacowana wartość ~ 50 mln zł

CEL STRATEGICZNY NR 2:  
GMINA NAMYSŁÓW MIEJSCEM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA

Prowadzenie działań służących budowaniu inkluzywnego społeczeństwa dużych kompetencji i aktywno-
ści, mającego dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, zapewniających poczucie bezpieczeństwa, 
rozwoju i opieki, a także prowadzenie działań zwiększających liczbę i jakość obiektów infrastruktury 
edukacyjnej, sportowej czy z zakresu bezpieczeństwa to kluczowe aspekty służące realizacji założonego 
celu strategicznego. Wynikają one z identyfikowanych potrzeb, ale także z konieczności przeciwdziałania 
skutkom wzmiankowanych trendów demograficznych czy kryzysów globalnych, jak pandemia Covid 19. 
Zmiany struktury społecznej wymagają inicjatyw zarówno z zakresu polityki prorodzinnej (wpływającej 
na wzrost dzietności) jak i aktywnej polityki senioralnej, zarówno w rozumieniu dedykowanego wsparcia 
o charakterze opiekuńczym, ale także dostosowania elementów publicznej infrastruktury. Dla wszyst-
kich grup społecznych szczególnie istotne jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług me-
dycznych. W okresie postpandemicznym potrzebne będzie wzmocnionego tego szczególnie wrażliwego 
obszaru, zwłaszcza w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu chorobom przewlekłym i cywilizacyjnym. 
W erze transformacji cyfrowej konieczne jest także zwiększenie pakietu usług publicznych, które można 
realizować on – line, a także wdrażanie mechanizmów smart city, które podnoszą efektywność procesów 
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zarządczych. W obszarze życia społecznego kluczowe jest budowanie solidarności międzyludzkiej co 
oznacza wspieranie tworzenia więzi między mieszkańcami, ale także prowadzenie działań służących ogra-
niczaniu zjawiska wykluczenia społecznego i wsparcia dla grup szczególnie potrzebujących. Ważne są, 
także inicjatywy zachęcające mieszkańców do aktywności, w tym obywatelskiej.

W wymiarze infrastrukturalnym istotne są działania służące tworzeniu i modernizacji obiektów peł-
niących funkcje społeczne, z zakresu bezpieczeństwa czy sporu.

Realizacja przedmiotowego celu to nowoczesne, aktywne społeczeństwo zbudowane na fundamen-
cie solidarności międzypokoleniowej, korzystające z wysokiego standardu usług publicznych kreowanych 
w ramach narzędzi instytucjonalnych.

CEL STRATEGICZNY NR 2 będzie realizowany przez trzy kierunki rozwoju i wynikającego z nich pakietu zadań:

Kierunek rozwoju Infrastruktura społeczna odpowiadająca potrzebom mieszkańców

Zadania • Tworzenie warunków infrastrukturalnych do prowadzenia wysokiej jakości procesów 
edukacyjnych różnych szczebli, m.in. remonty/budowa/rozbudowa/infrastruktury 
edukacyjnej i placówek oświatowych na terenie gminy (w tym m.in. budowa przysz-
kolnych sal gimnastycznych, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5);

• Budowa/rozbudowa/modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów spor-
towych (w tym m.in. budowa boisk sportowych, modernizacja stadionu miejskiego 
w Namysłowie, remonty sal sportowych);

• Remonty obiektów gminnych, w tym mieszkalnych;
• Budowa i modernizacja świetlic wiejskich i obiektów pełniących funkcje kulturalne 

na terenie gminy;
• Wspieranie działań służących wzrostowi bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwięk-

szeniu ładu i porządku publicznego (m.in. Inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie 
jednostek ochotniczych straży pożarnych, monitoring miejski, itp.);

• Zwiększenie poziomu cyfryzacji usług publicznych na terenie gminy;
• Wdrażanie mechanizmów „smart city” w ramach katalogu działań publicznych i pro-

cesów zarządczych;

Rezultaty • Wzrost jakości usług publicznych;
• Wzrost liczby wysokiej jakości elementów infrastruktury społecznej;
• Wzrost liczby e-usług i rozwiązań typu smart w katalogu usług publicznych.

Wskaźniki • Liczba nowych uruchomionych narzędzi cyfrowych w katalogu usług publicznych [szt.];
• Liczba nowy i zmodernizowanych elementów infrastruktury społecznej [szt.];
• Liczba dotacji udzielonych ochotniczym strażom pożarnym [szt.];
• Liczba elementów infrastruktury zwiększających poczucie bezpieczeństwa miesz-

kańców [szt.].

Realizator Gmina Namysłów, partnerstwa samorządowe z udziałem Gminy Namysłów, spółki gmin-
ne, jednostki gminne

Szacowana wartość ~ 60 mln zł
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Kierunek rozwoju Silna wspólnota międzypokoleniowa

Zadania • Tworzenie warunków do podnoszenia jakości usług edukacyjnych realizowanych 
przez gminę 

• Rozwój kultury lokalnej;
• Wspieranie działań służących zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa zdrowot-

nego i dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, w tym promocja profilaktyki 
zdrowotnej, wprowadzenie pakietów badań profilaktycznych medycznych dla miesz-
kańców itp.;

• Wdrażanie lokalnej polityki prorodzinnej i wspomagającej osoby w szczególnie trud-
nych sytuacjach życiowych (w tym wspieranie działań służących godzeniu obowiąz-
ków zawodowych z życiem rodzinnym);

• Wsparcie i działania włączające osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem 
społecznym;

• Rozwój działań na rzecz seniorów – w tym kontynuacja programu teleopieki (opaska 
SOS), inicjatywy na rzecz zwiększenia mobilności osób starszych oraz stacjonarnych 
i niestacjonarnych form opieki, opracowanie kompleksowego programu „Polityka se-
nioralna – wyzwania przyszłości”, zawierającego wskazania dotyczące dostosowania 
polityk lokalnych do procesów wynikających z negatywnych trendów demograficz-
nych dotyczących wiekowej struktury ludności;

• Działania na rzecz wzmocnienia tożsamości lokalnej.

Rezultaty • Podniesienie jakości polityk społecznych;
• Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych; 
• Podniesienie poziomu usług edukacyjnych realizowanych przez gminę; 
• Zwiększenie liczby wydarzeń i imprez kulturalnych.

Wskaźniki • Liczba nauczycieli podnoszących swoje kompetencje zawodowe [osoby];
• Liczba pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia jednostek edukacyjnych [szt.];
• Liczba pakietów medycznych dla mieszkańców [szt.];
• Liczba osób objętych wsparciem socjalnym [osoby];
• Liczba wdrożonych mechanizmów wsparcia seniorów [szt.];
• Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie gminy (koncerty, wystawy, 

pikniki tematyczne, seminaria historyczne [szt.].

Realizator Gmina Namysłów, partnerstwa samorządowe z udziałem Gminy Namysłów, spółki gminne, 
jednostki gminne, organizacje pozarządowe.

Szacowana wartość ~ 20 mln zł
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Kierunek rozwoju Aktywni i zaangażowani mieszkańcy

Zadania • Tworzenie warunków dla większej partycypacji społecznej i zaangażowania mieszkań-
ców w sprawy istotne dla wspólnoty lokalnej – m.in. portal konsultacji społecznych, 
panele obywatelskie;

• Wsparcie dla organizacji pozarządowych i wzmacnianie współpracy międzysektorowej;
• Działania na rzecz wzmocnienia więzi sąsiedzkich i samopomocowych wśród miesz-

kańców;
• Działania na rzecz wzmocnienia procesów integracyjnych wynikających z kryzysów 

społecznych, w tym humanitarnych.

Rezultaty • Wzmocnienie działalności organizacji pozarządowych;
• Wzrost zaangażowania mieszkańców w życie społeczne; 
• Zwiększenie liczby inicjatyw integracyjnych w ramach rad osiedli i sołectw;
• Zwiększenie inicjatyw wolontariackich.

Wskaźniki • Liczba wdrożonych, nowych mechanizmów partycypacji społecznej [szt.];
• Zwiększenie liczby inicjatyw integracyjnych w ramach rad osiedli i sołectw [szt.];
• Zwiększenie inicjatyw wolontariackich [szt.];
• Liczba organizacji pozarządowych otrzymujących dotacje [szt.].

Realizator Gmina Namysłów, partnerstwa samorządowe z udziałem Gminy Namysłów, spółki gminne, 
jednostki gminne, organizacje pozarządowe.

Szacowana wartość ~ 5 mln zł

CEL STRATEGICZNY NR 3 

GMINA NAMYSŁÓW MIEJSCEM PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU I SILNYM GOSPODARCZO

Szczególnym wyzwaniem rozwojowym jest zwiększenie odporność gminy na zmiany klimatyczne, zmniejszenie 
presji wywieranej na środowisko, ograniczenie emisji szkodliwych gazów i substancji do otoczenia, a także organi-
zowanie przestrzeni publicznych z udziałem zieleni. Ważna jest również ochrona bioróżnorodności i dziedzictwa 
przyrodniczego stanowiących duży walor i element budujący wizerunek i atrakcyjność gminy. 

W perspektywie do 2030 roku zaplanowano działania, która będą się koncentrować na projektach zmie-
rzających do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, wdrażane będą również przedsięwzięcia mające na 
celu zwiększenie udziału ekologicznych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy oraz podnoszące 
świadomość ekologiczną mieszkańców. Systematycznie zwiększana będzie odporność gminy na zmiany kli-
matyczne. W tym celu realizowane będą przedsięwzięcia związane w szczególności z rozwojem wysokiej 
jakości zielonej i błękitnych elementów infrastruktury w przestrzeni publicznej.

Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy i rozwoju przedsiębiorczości koncentrować się będzie 
wokół zagadnień zawiązanych z wykorzystaniem istniejących zasobów gospodarczych. Zasoby dziedzictwa 
kulturowego, jako endogeniczny potencjał i elementy przestrzeni tradycji, mogą być znaczącym narzędziem 
służącym rozwojowi turystyki, a także zwiększającym obecność elementów promocyjnych Gminy Namy-
słów na mapie regionu i kraju. Konieczny jest także rozwój infrastruktury turystycznej, w tym bazy hotelo-
wo-gastronomicznej.
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W tym celu, poza zaangażowaniem potencjału gminy (tereny inwestycyjne, zwiększanie dostępności 
komunikacyjnej), podejmowane będą działania ukierunkowane na wzmocnienie lokalnej przedsiębior-
czości i kooperacji międzysektorowej, inwestycje o charakterze infrastrukturalnym oraz promocyjnym, 
w oparciu o które możliwa będzie budowa konkurencyjnej pozycji gminy oraz funkcjonujących na jej ob-
szarze przedsiębiorstw. Gmina Namysłów będzie wspierać i w dalszym ciągu zabiegać o kluczowe dla ru-
chu tranzytowego przeprowadzenie obwodnic miasta oraz modernizację infrastruktury, będącej w dome-
nie Zarządu Dróg Wojewódzkich bądź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dotyczy to również 
infrastruktury kolejowej. Jednym z możliwych kierunków rozwoju obszarów wiejskich jest wzmacnianie 
ich funkcji pozarolniczych, w tym turystycznych. Pozwalają one miejscowościom o nieoczywistym zasobie 
przewag konkurencyjnych wykreować produkt, który stanie się elementem pobudzającym aktywność go-
spodarczą. Wiele ośrodków wiejskich posiada w swoim zasobie elementy dziedzictwa kulturowego – są 
one naturalnym potencjałem budującym atrakcyjności dla osób odwiedzających. 

CEL STRATEGICZNY NR 3 będzie realizowany przez dwa kierunki rozwoju i wynikającego z nich pakietu zadań:

Kierunek rozwoju Rozwój inicjatyw i infrastruktury prośrodowiskowej na terenie gminy

Zadania • Tworzenie warunków do rozwoju instalacji energii odnawialnej;
• Działania służące ochronie krajobrazu, bioróżnorodności i cennych przyrodniczo ob-

szarów gminy;
• Działania zwiększające efektywność energetyczną budynków na obszarze gminy;
• Działania służące wymianie źródeł oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie 

(w tym drogowego);
• Rozwój infrastruktury wspomagającej rozwiązania alternatywne dla komunikacji sa-

mochodowej, m.in. ścieżki rowerowe;
• Działania służące redukcji zanieczyszczeń do otoczenia, w tym m.in. prace zwią-

zane z wymianą systemów źródeł ciepła na niskoemisyjne i modernizacją sieci 
przesyłowych;

• Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej;
• Wzmocnienie mechanizmów monitorowania stanu środowiska i zapobiegania zagro-

żeniom naturalnym;
• Działania związane z zwiększeniem efektywności mechanizmów gospodarki komunal-

nej, w tym jej infrastruktury;
• Działania służące tworzeniu i rozwojowi zielono – błękitnych elementów przestrze-

ni publicznych – parków kieszonkowych, woonerfów/zwłaszcza w centrum miasta/, 
ogrodów wertykalnych, rozwiązań ograniczających nadmierny odpływ wód opado-
wych (np. skrzynek rozsączających, przepuszczalnych nawierzchni, ogrodów deszczo-
wych, rowów bioretencyjnych itp.);

• Prowadzenie kampanii edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną i komu-
nikacyjnych związanych z promocją zasobów;

Rezultaty • Poprawa jakości powietrza;
• Poprawa efektywności energetycznej budynków; 
• Poprawa funkcjonowania mechanizmów gospodarki komunalnej;
• Zwiększenie liczby elementów błękitno – zielonej infrastruktury.
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Wskaźniki • Nowo powstałe elementy odnawialnych źródeł energii [szt.];
• Elementy infrastruktury błękitno – zielonej [szt.];
• Kampanie edukacyjne zwiększających świadomość ekologiczną [szt.];
• Liczba nowych sieci wodno – kanalizacyjnych [km];
• Liczba niskoemisyjnych źródeł ciepła [szt.].

Realizator Gmina Namysłów, partnerstwa samorządowe z udziałem Gminy Namysłów, spółki gminne, 
jednostki gminne, organizacje pozarządowe.

Szacowana wartość ~ 50 mln zł

Kierunek rozwoju Rozwój gospodarczy gminy

Zadania • Rozwój infrastruktury drogowej (budowa, rozbudowa, remont dróg gminnych i elemen-
tów towarzyszących) i technicznej wpływającej m.in. na zdolność przyciągania inwesto-
rów (w tym aktywne włączenie się w przekonywanie partnerów szczebla regionalnego 
i krajowego do budowy obwodnic miasta, rewitalizacji linii kolejowej do Wrocławia);

• Tworzenie platform współpracy z przedsiębiorcami – m.in. rad, inicjatyw klastrowych 
(np. energetycznych), wirtualnego inkubatora przedsiębiorczości, itp.;

• Rozwój działań służących zwiększeniu atrakcyjności turystycznej – m.in. rozwój in-
frastruktury turystycznej (m.in. stworzenie profesjonalnej informacji turystycznej 
– w wersji stacjonarnej i wirtualnej, zwiększenie wykorzystania narzędzi cyfrowych– 
np. tworzenie aplikacji turystycznych, audio i video przewodników, spacerów wirtu-
alnych), wytyczanie szlaków tematycznych, itp. rozwijanie marki „Gmina Namysłów” 
poprzez kreowanie i rozwój produktów turystycznych, m.in. wprowadzenie cyklicz-
nych wydarzeń – odnoszących się do specyfiki potencjałów – o oddziaływaniu regio-
nalnym i krajowym – np. festiwal piwa;

• Wspieranie narzędzi zewnętrznej promocji gminy i jej potencjałów (m.in. wydawnic-
twa promocyjno-informacyjne, udział w targach, wizyty studyjne, misje gospodarcze 
w kraju i zagranicą);

• Wspieranie działań ograniczających poziom bezrobocia i dostępność do rynku pracy;
• Prowadzenie działań służących edukacji ekonomicznej i gospodarczej, zwłaszcza 

wśród młodzieży; 
• Promocja terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy (również z wyko-

rzystaniem narzędzi cyfrowych, np. utworzenie E-centrum obsługi inwestora),
• Tworzenie warunków do pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich – wsparcie 

funkcji turystycznych, tworzenie tematycznych ofert dla osób odwiedzających itp.

Rezultaty • Zwiększenie rozpoznawalności i atrakcyjności turystycznej gminy;
• Zwiększenie poziomu współpracy i kooperacji pomiędzy gminą a przedsiębiorcami;
• Zwiększenie rozpoznawalności gminy Namysłów jako miejsca przyjaznego inwestorom.

Wskaźniki • Liczba nowych narzędzi promocji gminy [szt.];
• Liczba działań służących zwiększeniu atrakcyjności turystycznej [szt.];
• Liczba elementów zbudowanej/zmodernizowanej infrastruktury drogowej [km].

Realizator Gmina Namysłów, partnerstwa samorządowe z udziałem Gminy Namysłów, spółki gminne, 
jednostki gminne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

Szacowana wartość ~ 50 mln zł
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II.2.  OBSZAR STRATEGICZNEJ INTERWENCJI 
W UJĘCIU REGIONALNYM

W ujęciu kształtowania polityki przestrzennej z poziomu krajowego (Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego i Strate-
gia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), miasto Namysłów objęte zostało Obszarem Strategicznej Interwencji (OSI) 
jako „Miasto średniej wielkości tracące funkcje społeczno-gospodarcze” (poprzez spełnienie kryteriów w ramach deli-
mitacji krajowej) – z uwagi na utratę funkcji oraz niekorzystną sytuację społeczno-gospodarczą. W ślad za delimitacją 
krajową, takowe ustalenia zostały przeniesione także do Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030.

Kształtowanie polityki terytorialnej z poziomu regionalnego województwa opolskiego odbywa się m.in. po-
przez wyznaczone na tym poziomie własne OSI. Są to: 

1. OSI Subregion Aglomeracja Opolska, 
2. OSI Subregion Brzeski, 
3. OSI Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki, 
4. OSI Subregion Północny,
5. OSI Subregion Południowy.

Obszar gminy Namysłów w całości włączony jest do Subregionu Północnego Opolszczyzny. W Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego Opolskie 2030 dla OSI ustanowione zostały cele i rekomendacje polityki przestrzennej. 
Do miasta Namysłów, w związku iż jest ono zaliczone do OSI miast średniej wielkości tracących funkcje społeczno-
-gospodarcze, skierowane są bardzo liczne rekomendacje:

•  w ramach celu Kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego – Rozwój powiązań systemu przyrodniczego;
•  w ramach celu Ochrona i poprawa jakości środowiska oraz walorów krajobrazowych – Rozwój nowo-

czesnej gospodarki odpadami; Ochrona cennych obszarów przyrodniczo-krajobrazowych; Ograniczenie 
emisji hałasu i poprawa klimatu akustycznego; Poprawa jakości powietrza;

•  w ramach celu Wielofunkcyjny rozwój węzłowych ośrodków rozwoju – Kształtowanie przestrzeni dla 
rozwoju funkcji miejskich;

•  w ramach celu Wzmocnienie funkcji kulturowych – Ochrona zabytkowych układów urbanistycznych 
i ruralistycznych; Stanowienie pomników historii; Tworzenie parków kulturowych;

•  w ramach celu Wzmocnienie konkurencyjności zagospodarowania – Budowa, rozbudowa i moderni-
zacja infrastruktury technicznej; Tworzenie warunków dla rozwoju funkcji turystycznych; Zwiększenie 
dostępności do infrastruktury społecznej; Promowanie kompleksowych rozwiązań rewitalizacyjnych;

•  w ramach celu Wzmocnienie odporności przestrzeni na zagrożenia naturalne – Bieżące utrzymywanie 
infrastruktury przeciwpowodziowej; Prewencyjna ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 
i wystąpienia ryzyka powodziowego w planach zagospodarowania przestrzennego; Zwiększenie dyspozy-
cyjności zasobów wodnych i odporności na susze; 

• w ramach celu Wzmocnienie potencjału energetycznego – Proekologiczna modernizacja gospodarki;
•   w ramach celu Wzmocnienie powiązań funkcjonalno-przestrzennych – Budowa, rozbudowa i moderni-

zacja infrastruktury transportowej (drogowej i kolejowej); Kształtowanie systemów ścieżek i szlaków ro-
werowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; Tworzenie warunków dla rozwoju transportu publicznego;

•  w ramach celu Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa powodziowego – Realizacja działań tech-
nicznych związanych ze zbiornikami i ciekami wodnymi;

•  w ramach celu Poprawa ładu przestrzennego – Kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych; Zwiększanie 
partycypacji społecznej w działaniach planistycznych; Ograniczanie rozpraszania zabudowy; Wprowadzanie rozwią-
zań poprawiających bezpieczeństwo publiczne; Ochrona zabytkowych układów urbanistycznych i ruralistycznych.

Powyższe rekomendacje są zbieżne z kierunkami rozwojowymi.
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Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030, s.47

Rys. 2. Namysłów w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030
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II.3.  OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI 
KLUCZOWE DLA GMINY

Zgodnie z definicją ustawową, obszar strategicznej interwencji (OSI) to określony w strategii rozwoju obszar o ziden-
tyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych, lub o szczególnych warunkach społecznych, gospo-
darczych czy przestrzennych, decydujących o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowa-
nia, potencjałów rozwojowych, do którego jest kierowana interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności 
gospodarcze, infrastrukturalne albo w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł, czy też rozwiązania regulacyjne.

W wyniku ustalonych w procesie opracowania Strategii, wizji i celów strategicznych kluczowe w rozwoju Gminy Na-
mysłów jest stworzenie obszaru, który wzmocni pozycję gminy jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, bazującego 
w kreowaniu procesów rozwojowych na swoich walorach kulturowych, a jednocześnie dbającego o środowisko naturalne.

Tak ukierunkowana interwencja pozwoliła na obszarze Gminy Namysłów wyznaczyć obszar strategicznej inter-
wencji (OSI) o znaczeniu lokalnym tj:

OSI – Historyczne Centrum Namysłowa.
Obszar OSI „Historyczne Centrum Namysłowa” ma charter turystyczno-kulturowy i służy realizacji kierunku 

rozwoju dotyczącego działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji gminy.
Znajduje się on w ścisłym centrum miasta Namysłowa i ograniczony jest murami obronnymi. Obszar ten jest 

zabytkowym układem urbanistycznym, wpisanym do rejestru zabytków o znaczeniu krajowym, co świadczy o jego 
istotnym znaczeniu i konieczności stałej interwencji w jego zachowanie i rewitalizację.

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 3. Obszar Strategicznej Interwencji – Historyczne Centrum Namysłowa
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Na obszarze tego OSI zaplanowano następujące działania:
• Remonty obiektów gminnych, w tym mieszkalnych.
•  Prace renowacyjne, ochronne, konserwatorskie, odtworzeniowe obiektów dziedzictwa kulturowego, 

zwłaszcza zabytkowego systemu murów miejskich, także eksponujące te zasoby ze względu na potrzeby 
rozwoju turystyki (np. iluminacje).

•  Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej z użyciem elementów małej architektury, zwłaszcza 
prace służące tworzeniu i rozwojowi zielono-błękitnych elementów przestrzeni publicznych – parków 
kieszonkowych, woonerfów, zielonych ścian itp.

•  Przywracanie funkcji użytkowej (gospodarczej, społecznej, kulturalnej) zdegradowanym terenom i obiektom.
• Modernizacja stanu ciągów komunikacyjnych.
•  Podniesienie jakości i wzrost dostępności do istniejącej infrastruktury, w tym likwidacja barier architektonicznych.

II.4.  MODEL FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY WRAZ 
Z USTALENIAMI I ZALECENIAMI DOTYCZĄCYMI 
PROWADZENIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategii rozwoju gminy służy określeniu kluczowych dla rozwoju 
jednostki samorządu terytorialnego obszarów, zdefiniowaniu ich funkcji i zależności między obszarami o różnych 
funkcjach. Model proponowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Namysłów uwzględnia uwarunko-
wania wynikające z procesów historycznych, dostępnych walorów przyrodniczych i kulturowych, połączeń komu-
nikacyjnych czy funkcji społeczno-gospodarczych poszczególnych obszarów. Wszystkie te determinanty wpływają 
również na kierunki interwencji wskazane w przedmiotowym dokumencie. 

Zgodnie z powyższymi założeniami przyjmuje się, że Gmina Namysłów będzie się rozwijać według modelu 
opartego o horyzontalną zasadę zrównoważonego rozwoju terytorialnego:

MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU LOKALNEGO: MIASTO LOKALNE CENTRUM I POWIĄZANE  
Z NIMI FUNKCJONALNIE OBSZARY WIEJSKIE, TWORZĄCE WSPÓLNIE SYNERGIĘ POTENCJAŁÓW WZROSTU

W modelu zrównoważonego rozwoju lokalnego Gminy Namysłów, wyznaczone obszary powinny rozwijać się 
zgodnie z posiadanymi potencjałami endogennymi i specyfiką terytorialną. Podstawą założenia jest efektywne łą-
czenie tych potencjałów, aby powstały w ten sposób efekt synergii warunkował możliwości rozwojowe gminy. Układ 
przestrzenny gminy oraz rozpoznanie dominujących funkcji, a także układ komunikacyjny dróg pozwalają wyznaczyć 
następujące i podstawowe elementy sieci osadniczej: 

NAMYSŁÓW
LOKALNE 

CENTRUM

OBSZAR
WIEJSKI 

POŁUDNIE

OBSZAR
WIEJSKI 
PÓŁNOC
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•  Miasto Namysłów, jako główny ośrodek gminy. Zamieszkiwane jest przez 16,7 tys. osób, co stanowi 63% miesz-
kańców gminy. Jest ono również ośrodkiem powiatowym, co przekłada się na bardzo szeroki zakre dostępnych 
usług publicznych dla mieszkańców – będących pochodną realizowania zadań własnych na poziomie gminy oraz 
powiatu, m.in. usługowych, administracyjnych, mieszkaniowych, edukacyjnych, zdrowotnych i gospodarczych. 
Namysłów pełni rolę ośrodka równoważącego rozwój gospodarczy północno-zachodniej części województwa 
opolskiego, bowiem poza realizowaniem szerokiego zakresu usług publicznych generuje także miejsca pracy 
oraz stwarza dobre warunki dla nowych inwestorów (m.in. poprzez przygotowane tereny inwestycyjne tuż 
obok linii kolejowych. Centrum miasta wyróżnia się średniowiecznym układem urbanistycznym, wpisanym do 
rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Opolskiego wskazano, iż układ ten należy do jednego z ośmiu zidentyfikowanych na terenie województwa opol-
skiego najcenniejszych układów urbanistycznych o znaczeniu krajowym. Na bazie posiadanych zasobów dzie-
dzictwa kulturowego, rozpoznawalnej marki browaru namysłowskiego oraz atrakcyjnego położenia nad rzeką 
Widawą, miasto Namysłów predestynowane jest do rozwoju funkcji turystycznej. Funkcję tą będzie wzmacniać 
objęcie obszaru centrum miasta strefą interwencji pn. Historyczne Centrum Namysłowa, jako miejsca szczegól-
nie istotnego dla rozwoju gminy (patrz podrozdział II.3 Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy). 
Rekomendacje w zakresie kształtowania polityki przestrzennej: utrzymanie i rozwój dotychczasowych funkcji, 
rozwój funkcji turystycznych, kreowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, rozwój terenów zielonych, roz-
wój terenów i infrastruktury wypoczynku i rekreacji, ochrona terenów cennych przyrodniczo i kulturowo, wdro-
żenie interwencji dotyczących rewitalizacji – delimitację określi Gminny Program Rewitalizacji. 

•  Obszar wiejski powiązany funkcjonalnie z miastem rdzeniowym gminy. Jest on wykształcony z 32 miejscowości 
wiejskich, spośród których największą liczbą mieszkańców cechuje się Głuszyna (ok. 870). Ponadto wyróżniają 
się 3 wsie o wielkości rzędu 500-700 mieszkańców: Jastrzębie (ok. 690), Smarchowice Wielkie (ok. 560) oraz 
Kowalowice (ok. 550). Co istotne, miejscowości te wyposażone są w niektóre rodzaje usług publicznych – uzu-
pełniając tym samym główny ośrodek gminny w kontekście obsługi mieszkańców gminy. Pozostałe miejsco-
wości stanowią natomiast małe wsie, spośród których 21 zamieszkiwanych jest przez 100-500 mieszkańców, 
natomiast 7 zamieszkiwanych jest przez mniej, niż 100 mieszkańców (najmniej liczy wieś Józefków – ok. 40). 
Biorąc pod uwagę rozmieszczenie przestrzenne miejscowości w gminie, wówczas dostrzec można względną 
równowagę pomiędzy częścią północną i południową (rozdzieloną symbolicznie przez miasto Namysłów, któ-
re położone jest w jej centralnej części). Pierwsza z nich obejmuje sołectwa: Brzezinka, Głuszyna, Pawłowice 
Namysłowskie, Smogorzów, Kowalowice, Objazda, Baldwinowice, Igłowice, Woskowice Małe, Bukowa Śląska, 
Rychnów, Michalice, Józefków, Smarchowice Małe oraz Kamienna. Jest to obszar z dominującą funkcją rolniczą. 
Posiada on również zidentyfikowany potencjał w postaci dużego zbiornika wodnego w miejscowości Michalice 
(dostrzegany również w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego), pozwalający kie-
runkować jego rozwój na pełnienie funkcji turystycznych, związanych ze strefą wypoczynku i rekreacji. Ponad-
to w miejscowościach Smogorzów, Michalice i Woskowice Małe zlokalizowane są zabytki o wysokiej wartości 
historycznej, związane z obiektami sakralnymi. Obszar południowy gminy obejmuje z kolei sołectwa: Łączany, 
Ziemiełowice, Jastrzębie, Nowy Folwark, Żaba, Nowe Smarchowice, Smarchowice Wielkie, Minkowskie, Brzo-
zowiec, Ligota Książęca, Barzyna, Smarchowice Śląskie, Mikowice, Niwki, Przeczów, Kresowice oraz Ligotka. Jest 
to obszar o przeważającej funkcji rolno – leśnej. Ta część gminy jest bardziej urozmaicona w stosunku do części 
północnej. Występują na niej duże i generalnie zwarte powierzchniowo kompleksy leśne. Znajdują się tutaj 
także liczne formy obszarów prawnie chronionych, tj. Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turaw-
skie”, obszar Natura 2000 „Lasy Barucickie”, czy też dwa użytki ekologiczne „Bagno Młynki i „Młyńskie Stawy”. 
Ponadto na dużym obszarze w tej części gminy wytyczono przebieg korytarzy ekologicznych, stanowiących na-
turalne drogi migracyjne zwierząt. Na tym terenie występują również elementy dziedzictwa kulturowego. 
Rekomendacje w zakresie kształtowania polityki przestrzennej: utrzymanie i rozwój dotychczasowych 
funkcji, kształtowanie możliwości zwiększenia dostępności komunikacyjnej do centrum gminy, we-
wnątrzgminnych i obszarów ościennych, wykorzystanie endogennych potencjałów do rozwoju funkcji 
turystycznych, rekreacyjnych i kulturowych, kreowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, rozwój 
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Źródło: Opracowanie własne

Rys. 4. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Namysłów
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infrastruktury społecznej i technicznej, ochrona terenów cennych przyrodniczo oraz możliwość rozwoju 
funkcji związanych z infrastrukturą energii odnawialnej.

Jednym ze wskaźników w zakresie powiązań funkcjonalnych z otoczeniem są migracje wewnętrzne mieszkań-
ców na pobyt stały pomiędzy gminami lub ich częściami (miejską i wiejską). Duża skala ruchów migracyjnych po-
między dwoma jednostkami świadczy o silnych wzajemnych ciążeniach. Na potrzeby określenia powiązań w tym 
zakresie pomiędzy gminą Namysłów, a innymi jednostkami, przeanalizowano łączną liczbę wzajemnych zameldo-
wań na pobyt stały za okres 3 lat (2018-2020) – tak aby wyeliminować przypadkowe wartości. W poniższej tabeli 
przedstawiono dane dla 10 jednostek, z którymi gmina Namysłów ma najwyższy łączny bilans w tym aspekcie.

Tab 2.  Największe przepływy ludności związane z migracjami na pobyt stały w okresie 2018-2020 pomiędzy gminą 
Namysłów i innymi jednostkami

Gmina Bilans wzajemnych migracji na pobyt stały  
 w okresie 2018-20201

Wilków ok. 215

m. Wrocław (dolnośląskie) ok. 165
Domaszowice ok. 125
Świerczów ok. 75 
m. Opole ok. 60
Wołczyn ok. 55
Bierutów (dolnośląskie) ok. 50
Rychtal (wielkopolskie) ok. 48
Pokój ok. 38
m. Oleśnica (dolnośląskie) ok. 35

Główne powiązania funkcjonalne gminy Namysłów występują w relacji zwłaszcza z gminami sąsiednimi – tj. Wilków, Do-
maszowice, Rychtal, Świerczów, czy Jelcz-Laskowice (co jest naturalne w kontekście bliskości położenia). Poza tym można rów-
nież dostrzec duże ciążenia w kierunku dwóch ośrodków wojewódzkich tj. Wrocławia i Opola – przy czym co ciekawe, nieco 
silniejsze powiązania występują ze stolicą Dolnego Śląska (mimo zbliżonej odległości do obydwu stolic). Jako przyczynę takiej 
sytuacji można wskazać niewątpliwie bardzo dobre skomunikowanie gminy Namysłów z Wrocławiem, a także szerszą ofertą 
pod względem rynku pracy, uczelni wyższych, wydarzeń kulturalnych, specjalistycznych usług medycznych i innych.

Gmina posiada również powiązania translokalne – kooperuje w zakresie działań rozwojowych w ramach Sto-
warzyszenia Subregion Północy Opolszczyzny oraz w ramach ponadregionalnego Porozumienia Partnerstwo na 
307 (z gminami z terenu powiatu kępińskiego).

Kluczowe kierunki kształtowania prowadzenia polityki przestrzennej w Gminie Namysłów i wszelkie zmiany 
w jej uwarunkowaniach będą przebiegały z uwzględnieniem zapisów dokumentów poziomu krajowego oraz regio-
nalnego, także założeń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Namysłów.

II.4.1  ZAGROŻENIE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE 
POWODZIOM I SUSZOM

Zgodnie z Mapą Zagrożenia Powodziowego (MZP), na obszarze gminy Namysłów wyznaczone zostały obszary 
zagrożenia powodzią (w tym szczególnego zagrożenia). Obejmują one tereny wzdłuż rzeki Widawa, w zachodniej 
i centralnej części gminy. Zagrożenia te dotyczą następujących obszarów:
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•  na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% – występuje ono na ok. 
0,9% powierzchni gminy (tj. 253,0 ha);

•   na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% – obejmując ok. 0,5% 
powierzchni gminy (tj. 141,7 ha).

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, w zakresie polityki wzmocnienia od-
porności województwa na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa energetycznego, wskazano na potrzebę 
utrzymania rezerw terenowych pod potencjalne zbiorniki małej retencji wód. Takowe rezerwy przewiduje się 
w kilku lokalizacjach na terenie gminy Namysłów pod następujące zbiorniki wodne: Kamienna, Kowalowice I na 
rzece Widawa, Kowalowice II, Kowalowice III na rzece Studnica, Pijawka, Smogorzów na cieku Jarząbek oraz Żaba. 
Jest to podejście zgodne z Planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), w którym w kontekście charakterystyki 
i lokalizacji działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy, wyznaczono szereg działań niezbędnych do reali-
zacji z uwagi na m. in. zwiększenie retencji wód (w tym na gruntach rolnych i na terenach zurbanizowanych). Jak 
wynika z PPSS, wiele z tych działań jest zasadne do przeprowadzenia na terenie gminy Namysłów (biorąc pod 
uwagę fakt, iż na jej obszarze znajdują się zaktualizowane jednolite części wód powierzchniowych a JCWP, na 
których rekomendowane jest wdrożenie omawianych działań – zgodnie z mapami nr 11–21). Niemniej jednak 
zaznacza się, iż w PPSS nie wyznaczono żadnych działań i zadań inwestycyjnych służących przedmiotowej ochronie 
(zgodnie z załącznikami 1–4 niniejszego Planu) na obszarze gminy Namysłów. Warto dodać, iż gmina Namysłów 
boryka się z problemem suszy rolniczej. Zgodnie z danymi Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (prowadzonym 
przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB), w okresie 2012–2022 tylko w dwóch latach nie stwier-
dzono występowania suszy. W pozostałych latach dochodziło natomiast do okresów suszy dla co najmniej jednej 
kategorii upraw rolniczych (choć najczęściej dotykała ona kilku rodzajów upraw), co w dużym stopniu przekłada 
się na obniżenie produktywności rolnictwa, prowadząc do powstawania strat potencjalnych zbiorów.

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 5.  Obszary zagrożone powodzią w Gminie Namysłów
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III. WDRAŻANIE STRATEGII

III.1.  WDRAŻANIE, MONITORING  
I EWALUACJA STRATEGII

Strategia rozwoju gminy wyznacza najważniejsze cele oraz służące ich osiąganiu kierunki działań. Choć przede 
wszystkim za jej realizację odpowiada Gmina oraz jej jednostki organizacyjne i spółki gminne, to istotne jest dążenie 
do włączenia w ten proces także innych podmiotów. Należy tu jednak uwzględnić, że Gmina nie ma możliwości wy-
wierania nacisku na podmioty zewnętrzne i dużo zależeć będzie od ich chęci zaangażowania się w proces realizacji 
planów strategicznych całej jednostki. Poszukiwanie partnerów i nawiązywanie współpracy z innymi samorządami 
czy podmiotami prywatnymi, powinno wzmocnić pozytywne efekty zaplanowanych i realizowanych działań.

III.1.1. WDRAŻANIE STRATEGII
Wdrożeniu Strategii służyć będą dokumenty wykonawcze, których przygotowanie przez jednostki samorządu te-
rytorialnego już teraz regulują różne akty prawne (fakultatywne i obligatoryjne). Dotyczą one głównych obsza-
rów tematycznych: planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony i opieki nad zabytkami, ochrony 
środowiska, polityki społecznej, finansów publicznych, rozwoju lokalnego, promocji itp. Odrębne uregulowania 
decydują o częstotliwości ich aktualizacji bądź ponownego przyjmowania. 
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FINANSOWEWDROŻENIOWE

INNE  
INSTRUMENTY

PRAWNE 

NP. BUDŻET, WPF,  
BUDŻET OBYWATELSKI

NP. KAMPANIE EDUKACYJNE,  
PROGRAMY WSPÓŁPRACY  
Z ORGANIZACJAMI POZA- 

RZĄDOWYMI

NP. PROGRAMY, PLANY  
SEKTOROWE GMINNE

NP. UCHWAŁY, REGULACJE, 
DECYZJE ADMINSTR.

INSTRUMENTY

IN
STRUM

EN
TY

INSTRUMENTY

INSTRUMENTY

INSTRUM
ENTY

Rys. 6.  Instrumenty realizacji strategii

Źródło: Opracowanie własne
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•  Ustala się rekomendację dla sporządzania dokumentów wykonawczych, że zmiany dokumentów pla-
nistycznych odbywają się z uwzględnieniem zasad i wytycznych polityki przestrzennej, a dokumenty 
dotyczące pozostałych obszarów tematycznych (nowe bądź wymagające aktualizacji po dacie przyjęcia 
strategii), w tym zaplanowane w nich kierunki i działania muszą być spójne z celami  strategicznymi i kie-
runkami działań przewidzianymi w strategii, jako dokumencie nadrzędnym, kreującym polityki publiczne 
samorządu gminnego. 

•  W systemie wdrażania istotna jest identyfikacja jego uczestników. Instytucje i podmioty zaangażowane 
w proces wdrażania strategii generalnie można podzielić na trzy kategorie: sektor publiczny (m.in. Urząd 
Miejski w Namysłowie, Rada Miejska w Namysłowie, współpracujące instytucje publiczne, partnerstwa 
samorządowe Gminy Namysłów, itp.), sektor społeczny (m.in. organizacje pozarządowe, inicjatywy oby-
watelskie, rady osiedli, rady sołeckie, itp.) i sektor gospodarczy(m.in. przedsiębiorstwa funkcjonujące na 
terenie gminy, związki i zrzeszenia biznesowe, itp.). Zgodnie z przyjętymi zasadami: partnerstwa, współ-
pracy i subsydiarności wszystkie trzy sektory powinny być zaangażowane w realizację Strategii jej moni-
toring czy ewaluację.

•  Instytucjonalnie za realizację strategii gminy Namysłów odpowiedzialni są: Burmistrz Namysłowa, który 
koordynuje i stymuluje działania oraz integruje zasoby, Rada Miejska podejmująca decyzje strategicz-
ne, komórki merytoryczne Urzędu Miejskiego, jednostki gminne oraz spółki gminne odpowiedzialne za 
wdrażanie realizacji strategii oraz otoczenie społeczno-gospodarcze, które z jednej strony jest beneficjen-
tem realizacji Strategii z drugiej aktywnie uczestniczą w jej ocenie, ewaluacji i wdrażaniu.
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Rys 7.  Struktura instytucjonalna wdrażania strategii    
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III.1.2. MONITORING I EWALUACJA STRATEGII
Strategia podlega aktualizacji, zgodnie z art. 10f ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, jeżeli wymaga tego sy-
tuacja społeczna, gospodarcza lub przestrzenna gminy albo gdy jest to konieczne dla zachowania spójności ze 
strategią rozwoju województwa. W takiej sytuacji przygotowany projekt Strategii, uwzględniający zmiany, podlega 
konsultacjom społecznym oraz opiniowaniu przez Zarząd Województwa Opolskiego, a następnie Strategia podle-
ga przyjęciu przez Radę Miejską.

Skutecznemu wdrażaniu Strategii służą procedury monitorowania i ewaluacji. Za przeprowadzanie procesów 
kontroli implementacji dokumentu odpowiadać będzie właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego ds. 
planowania strategii i marki gminy. Wspierać ją w tym procesie może Zespół ds. realizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Namysłów, do którego włączeni mogą zostać przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w rozwój gminy. 
Dzięki temu wzrośnie odpowiedzialność poszczególnych podmiotów, mających swoją reprezentację w Zespole, za 
realizację działań niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji.

Monitoring prowadzony będzie w cyklu rocznym będzie mieć na celu zapewnienie ciągłości, prawidłowości i efek-
tywności realizacji Strategii. Pozwoli na zidentyfikowanie zagrożeń w ramach realizacji poszczególnych kierunków dzia-
łań i podjęcie odpowiednich środków zaradczych. Monitoring będzie się opierał na corocznej analizie osiągania wskaź-
ników, które zaprezentowano w poniżej tabeli. Dane niezbędne do realizacji monitoringu będą dostarczały komórki 
merytoryczne i jednostki organizacyjne gminy, ewentualnie – w sytuacji współpracy z innymi podmiotami (gospodar-
czymi, społecznymi, itp.) – podmioty zewnętrzne. Wyniki monitoringu będą stanowiły element Raportu o stanie gminy. 

Tab. 3.  Wskaźniki służące monitorowaniu poziomu realizacji kierunków działań zawartych w Strategii Rozwoju 
Gminy Namysłów do 2030 roku.

Gmina Namysłów miejscem atrakcyjnych i funkcjonalnych przestrzeni

• Zmodernizowane powierzchnie przestrzeni publicznych [ha]; 
• Liczba zrewitalizowanych i nowopowstałych założeń parkowych [szt.];
• Liczba nowopowstałych ścieżek rowerowych [km];
• Liczba wyremontowanych lub nowopowstałych dróg [km];
• Liczba odrestaurowanych, ochronionych, wyeksponowanych obiektów zabytkowych [szt.];
• Liczba utworzonych obiektów udostępnienia zasobów kulturowo – historycznych [szt.];
• Wzrost wydatków inwestycyjnych kierowanych na zachowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego [rok do roku];
• Powierzchnia obszarów poddana procesom rewitalizacyjnym [ha];
• Liczba inicjatyw ograniczających negatywne zjawiska społeczne [szt.].

Rys 8.  System monitoringu i ewaluacji
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Gmina Namysłów miejscem wysokiej jakości życia

• Liczba nowych uruchomionych narzędzi cyfrowych w katalogu usług publicznych [szt.];
• Liczba nowy i zmodernizowanych elementów infrastruktury społecznej [szt.];
• Liczba dotacji udzielonych ochotniczym strażom pożarnym [szt.];
• Liczba elementów infrastruktury zwiększających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców [szt.];
• Liczba nauczycieli podnoszących swoje kompetencje zawodowe [osoby];
• Liczba pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia jednostek edukacyjnych [szt.];
• Liczba pakietów medycznych dla mieszkańców [szt.];
• Liczba osób objętych wsparciem socjalnym [osoby];
• Liczba wdrożonych mechanizmów wsparcia seniorów [szt.];
• Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie gminy (koncerty, wystawy, pikniki tematyczne, seminaria 

historyczne [szt.];
• Liczba wdrożonych, nowych mechanizmów partycypacji społecznej [szt.];
• Zwiększenie liczby inicjatyw integracyjnych w ramach rad osiedli i sołectw [szt.];
• Zwiększenie inicjatyw wolontariackich [szt.];
• Liczba organizacji pozarządowych otrzymujących dotacje [szt.].

Gmina Namysłów miejscem przyjaznym środowisku i silnym gospodarczo

• Nowo powstałe elementy odnawialnych źródeł energii [szt.];
• Elementy infrastruktury błękitno-zielonej [szt.];
• Kampanie edukacyjne zwiększających świadomość ekologiczną [szt.];
• Liczba nowych sieci wodno-kanalizacyjnych [km];
• Liczba niskoemisyjnych źródeł ciepła [szt.];
• Liczba nowych narzędzi promocji gminy [szt.];
• Liczba działań służących zwiększeniu atrakcyjności turystycznej [szt.];
• Liczba elementów zbudowanej/zmodernizowanej infrastruktury drogowej [km].

Źródło: opracowanie własne

Uchwalenie Strategii zostało poprzedzone ewaluacją ex-ante, zgodnie z zapisami ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, służącą ocenie planowanej interwencji. Po uchwaleniu Strategii przez Radę Miejską prowadzone 
mogą być ewaluacje on-going oraz ex-post. Ewaluacja on-going służy usprawnieniu procesu wdrażania dokumentu, 
pozyskiwaniu informacji pozwalających na rozwiązywanie problemów (niedających się zidentyfikować tylko na po-
ziomie monitoringu) oraz stanowi podstawę do wprowadzenia ewentualnych zmian zapisów Strategii. Opiera się na 
ocenie warunków zewnętrznych wdrażania Strategii (np. zmian przepisów prawa), systemu zarządzania i wdrażania 
Strategii, porównania celów z wynikami Strategii. Ewaluacja ex-post ocenia realne efekty wprowadzonych interwen-
cji w oparciu o kryteria: skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości. Pozwala ona ustalić, czy założone cele 
zostały osiągnięte, w jakim stopniu oraz czy proces ich realizacji był efektywny. Uzyskane wyniki mogą posłużyć do 
usprawnienia planowanych działań. Podstawę do ewaluacji stanowić będą analizy jakościowe, analizy danych zasta-
nych odnoszące się do wskaźników uwzględnianych na etapie opracowania diagnozy. 

Ewaluacja on-going zostanie przeprowadzona w 2027 r., co pozwoli ocenić skuteczność działań podejmo-
wanych w połowie okresu obowiązywania Strategii. Jej efektem może być proces aktualizacji dokumentu, po-
legający w szczególności na zmianie/dodaniu/usunięciu kierunków działań. Natomiast ewaluacja ex-post prze-
prowadzona zostanie w 2031 r. za cały okres obowiązywania Strategii. W przypadku obu opracowań podstawę 
stanowić będzie analiza danych zastanych (głównie statystycznych), jednak nie wyklucza się wykonywania ana-
liz o charakterze jakościowym (np. wywiady pogłębione, ankiety). Do ich realizacji wykorzystane zostaną wskaź-
niki uwzględnione na etapie opracowania diagnozy strategicznej gminy, tj.:
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Tab. 4.  Wskaźniki ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do 2030 roku

Wskaźnik Oczekiwana zmiana
saldo migracji ↑
liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców ↑

udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ↓
zmiana liczby osób korzystających z pomocy społecznej ↓
dostępność do opieki nad najmłodszymi dziećmi (żłobki i przedszkola) ↑
wydatki na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe ↑

korzystający z instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (%) ↑

Źródło: opracowanie własne

Raporty z przeprowadzonych ewaluacji będą przygotowywane do końca trzeciego kwartału następującego 
po roku kończącym okres ewaluowany. Każdy raport podlegał będzie akceptacji Burmistrza, a następnie będzie 
przedstawiany na najbliższej sesji Rady Miejskiej do zapoznania.

III.2. RAMY FINANSOWE REALIZACJI STRATEGII
Samorząd jako operator oraz inicjator Strategii Rozwoju Gminy Namysłów 2030, w celu jej skutecznej realizacji 
jest zobowiązany do poszukiwania źródeł jej finansowania. Powinien zatem – dla prowadzenia skutecznej i efek-
tywnej interwencji wykorzystać wszystkie dostępne środki finansowe, m.in.:

•  środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym regionalne, powiatowe oraz środki własne gminy,
•  środki pochodzące z budżetu państwa (pozostające w dyspozycji poszczególnych ministerstw, dedykowa-

ne fundusze i programy),
•  środki funduszy celowych, np. pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
•  fundusze europejskie dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, Inicjatyw Wspólnotowych oraz Wspólnej Polityki Rolnej 
(obecne i przyszłe programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym), tj.:  

•  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – zastępujący programy Innowa-
cyjna Gospodarka i Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020, ukierunkowany na zwiększenie 
potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystanie nowych technologii, wzrost kon-
kurencyjności MŚP, rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji 
przemysłowej i przedsiębiorczości, transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz 
zielonych technologii;

•  Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), zastępujący program 
Infrastruktura i Środowiska w perspektywie 2007–2013 i 2014–2020, mający na celu wspie-
ranie budowy infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego 
rozwoju;

•   Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), kontynuujący zamierzenia programu Polska 
Cyfrowa 2014-2020, ukierunkowany na udostępnianie zaawansowanych e-usług, zapewnianie 
cyberbezpieczeństwa, rozwój gospodarki opartej na danych i wykorzystującej technologie cy-
frowe, rozwój współpracy na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, 
wspieranie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych;
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•  Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FEPŻ), mający utrzymać wsparcie udzielane  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, głównie w postaci żywno-
ści w formie paczek z artykułami spożywczymi lub posiłków oraz poprzez udział w działaniach 
na rzecz włączenia społecznego;

•  Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, obejmujące programy współpracy transgra-
nicznej (wspierające zatrudnienie, mobilność pracowników, włączenie społeczne, integrację, 
rozwój systemów kształcenia i szkolenia zawodowego), transnarodowej (wzmacniające poten-
cjał instytucji publicznych) oraz międzyregionalnej (rozpowszechnianie dobrych praktyk, wy-
miany doświadczeń i wiedzy eksperckiej na rzecz rozwoju regionów);

•   Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), skupiający działania na 
rzecz m.in. poprawy sytuacji na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególny-
mi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kom-
petencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony 
zdrowia;

•  Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021–2027, tj. program regionalny, opisujący sposób wy-
datkowania funduszy europejskich na rzecz rozwoju województwa opolskiego;

•  inne fundusze ze źródeł europejskich jak np. fundusze norweskie i fundusze Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego,

•  środki sektora prywatnego, w tym formuła partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fundusze sektora 
pozarządowego,

• kredyty bankowe, pożyczki oraz inne instrumenty finansowe,
•  dodatkowe formy wsparcia dostępne w ramach specjalnych linii budżetowych np. tarcz antykryzysowych.

Uwzględniając zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej, szacunkowy koszt realizacji polityk publicznych 
do 2030 r. wynosi około 1 103 143 301,45 zł 1. Z tego względu niezbędne będzie utrzymanie wysokiego 
poziomu aktywności władz lokalnych ukierunkowanych na równoważenie budżetu oraz zwiększanie jego 
dochodów.

1      Oszacowanie na podstawie Uchwały nr 513/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036.
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ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 1  
ANKIETA DIAGNOSTYCZNA
Ankieta diagnostyczna została przeprowadzona w dniach w dniach 12 lipca – 10 sierpnia 2022r w wersji elektro-
nicznej i papierowej. Mieszkańcy zostali poproszeni o odpowiedź na 10 pytań. Dotyczyły one: oceny elementów 
składających się na poziom jakości życia w Gminie Namysłów, oceny głównych problemów występujących na te-
renie gminy, najważniejszych szans i zagrożeń dla gminy, czynników mających wpływ na rozwój czy chęci dalszego 
zamieszkiwania na terenie gminy przez siebie lub osoby z najbliższego otoczenia.

Ankietę w sondażu wypełniło 129 osób w tym 73 kobiety, 56 mężczyzn w większości z wykształceniem wyż-
szym (84 osoby), 42 osoby posiadały wykształcenie średnie oraz 3 osoby podstawowe.

W pierwszym pytaniu mieszkańcy zostali poproszeni, aby w 28 obszarach ocenić jakości życia na terenie Gmi-
nie Namysłów. Najwięcej odpowiedzi w kategorii bardzo dobre lub dobre otrzymały: dostęp do infrastruktury 
komunalnej (kanalizacja, wodociągi, sieć gazowa), bezpieczeństwo w miejscach publicznych czy jakość opieki 
w przedszkolach. Ocenione jako źle lub bardzo źle zostały dostępność i jakość opieki zdrowotnej, dostępność po-
łączeń komunikacyjnych z ośrodkami regionalnymi (Wrocław, Opole), stan dróg gminnych.

Jako główne problemy społeczne występują na terenie gminy wskazano kwestie demograficzne, które otrzy-
mały najwięcej odpowiedzi „wysokie lub średnie zagrożenie problemem”, jako „niskie zagrożenie problemem lub 
jego brak” ankietowani zaznaczyli „chorobę alkoholową”.

Wskazując pięć najważniejszych „czynników rozwoju gminy” spośród 16 określonych najwięcej wskazań otrzy-
mały: poprawa dostępu do opieki zdrowotnej, rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej, w tym ścieżek ro-
werowych, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy.

39

114
42

62

80

Czynniki, które mogłyby mieć największy wpływ na rozwój Gminy Namysłów do 2030 roku czynników, które mogłyby mieć 
największy wpływ na rozwój Gminy Namysłów do 2030 roku mamy:

3
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42
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3

Wyższe 
Średnie 
Podstawowe

Ogółem 
Kobiety 
Mężczyźni

Wykształcenie respondentówRespondenci w podziale na kobiety i mężczyzn

Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój 
przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej,  
w tym ścieżek rowerowych
Ochrona środowiska i odporność na zmiany klimatu  
(np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii)
Budowa i modernizacja obiektów kultury i rozrywki
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Czynniki, które mogłyby mieć największy wpływ na rozwój Gminy Namysłów do 2030 roku  
czynników, które mogłyby mieć największy wpływ na rozwój Gminy Namysłów do 2030 roku mamy:

Czy wyprowadziłby się Pan (i) z terenu gminy? Czy chciałby się Pan (i), aby dzieci jak  
dorosną mieszkały na terenie gminy?

Z gminą jako dobrym miejscem do życia, z wysoką jakością 
usług publicznych i zrównoważonym rozwojem 
Z gminą atrakcyjną turystycznie, znaną ze swojej tradycji  
i kultury
Z gminą rozwijającą przedsiębiorczość i tworzącą warunki  
do inwestowania
Z gminą proekologiczną, przyjazną środowisku naturalnemu

Mając dowolną możliwość wyrażenia opinii na temat „szans rozwojowych” mieszkańcy najczęściej pisali 
o grupie „szans”, które można zagregować w następujące działania: inwestycje w tereny wypoczynkowe/zieleń/
atrakcje turystyczne oraz działania związane z pozyskaniem nowych inwestorów, wsparcia przedsiębiorczości czy 
terenów inwestycyjnych.

Natomiast wskazując „największych zagrożeń dla rozwoju gminy”, respondenci pisali o słabej jakość służby 
zdrowia, problemach demograficznych czy niedostatecznych inwestycjach w zakresie zagospodarowania terenów 
zielonych. 

Kolejne pytanie otwarte dotyczyło „najważniejszych inwestycje, które powinny zostać zrealizowane w najbliż-
szych latach na terenie Gminy Namysłów”. Odpowiadający najczęściej wskazywali o konieczności modernizacji 
terenów rekreacyjnych i zielonych (parki, zalew Michalice, place zabaw), budowę basenu, budowę ścieżek ro-
werowych, hali widowiskowo – sportowej, obwodnicę miasta, nowy żłobek, przedszkole czy budowę muzeum 
browarnictwa.

Wskazując „kluczowe atuty, które pozytywnie wyróżniają Gminę Namysłów” mieszkańcy wskazywali w swoich 
odpowiedziach jako najważniejsze: zieleń i tereny rekreacyjne, obiekt browaru, spokój, ciszę panującą wokół nich.

Na pytania dotyczące chęci dalszego zamieszkiwania na terenie gminy większość respondentów odpowiedzia-
ła raczej nie, natomiast na pytanie dotyczące „Czy chciałaby Pan (i) aby dzieci jak dorosną mieszkały na terenie 
gminy” najczęściej udzielali odpowiedzi: nie.

W ostatnim pytaniu poproszono respondentów, aby napisali „Z czym chciałaby Pan (i) aby gmina była koja-
rzona w 2030 roku”. Najwięcej odpowiedzi wskazywało, iż Gmina Namysłów powinna być kojarzona z gminą jako 
dobrym miejscem do życia, z wysoką jakością usług publicznych i zrównoważonym rozwojem.

TAK 
NIE 
NIE WIEM

BRAK  
ODPOWIEDZI

ZDECYDOWANIE TAK

RACZEJ TAK

NIE WIEM

ZDECYDOWANIE NIE

RACZEJ NIE
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1154/VIII/22 

Burmistrza Namysłowa 

z dnia 14 grudnia 2022 r. 

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM UWAGĘ 

 
W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ:  

IMIĘ I NAZWISKO:  

DANE DO KONTAKTU: ADRES E-

MAIL/NR TELEFONU 
 

 

W PRZYPADKU INSTYTUCJI / ORGANIZACJI / GMINY: 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY  

ZGŁASZAJĄCEJ UWAGI: 
 

NAZWA REPREZENTOWANEJ 

INSTYTUCJI /ORGANIZACJI 

/GMINY: 

 

 

Zgłaszane uwagi 

LP. 
ROZDZIAŁ/NR 

STRONY 

ZAPIS W PROJEKCIE STRATEGII,  

DO KTÓREGO ZGŁASZANA JEST 

UWAGA 

TREŚĆ UWAGI LUB PROPOZYCJA  

NOWEGO BRZMIENIA ZAPISU 

UZASADNIENIE ZGŁASZANEJ 

UWAGI 
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Podanie danych osobowych w formularzu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie wskazanym w klauzuli 

informacyjnej. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: 

Tożsamość administratora 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Namysłów z siedzibą: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, za którą czynności  dokonuje Burmistrz 

Namysłowa. Mogą się Państwo z nim skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów lub telefonicznie +48 77 419-03-00. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Administrator - wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Wojciecha Olendra, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez: 

• adres e-mail: iod@namyslow.eu 

• numer telefonu: + 48 887 818 800 

• pisemnie pod adresem: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania i podstawa prawna 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w opracowania Strategii Rozwoju Gminy Namysłów  do roku 2030 tj. realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w 

art. (10e i 10f ) 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561).) oraz art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO. 

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe 

nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych 

regulaminów. 

Prawa podmiotów danych 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do 

momentu wycofania zgody. 
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Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w działaniach 

konsultacyjnych. 

 

Wypełniony formularz uwag wraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych można przekazać za pomocą jednego z wymienionych sposobów: 

 

a) przesłać w formie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX lub PDF na adres mailowy: strategia@namyslow.eu   

lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na adres skrytek: ePUAP: /m2bs336gqp/SkrytkaESP, /m2bs336gqp/skrytka (w 

tytule wpisać „konsultacje społeczne strategia 2030”)  

b) przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów (z dopiskiem „konsultacje społeczne strategia 2030”, decyduje data 

wpływu) 

c) dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów 

 

Uwagi do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030” przyjmowane będą wyłącznie na niniejszym formularzu.  

 

Opinie i uwagi z datą wpływu po 26 stycznia 2023r. nie będą rozpatrywane. 

 

mailto:strategia@namyslow.eu

