ZARZĄDZENIE NR 124/VIII/19
BURMISTRZA NAMYSŁOWA
z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Namysłów za 2018 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2019.506) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Namysłowie Raport o stanie Gminy Namysłów za
rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Raport o stanie Gminy Namysłów
za rok 2018
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I Charakterystyka Gminy Namysłów
1.1. Położenie i cechy charakterystyczne
Gmina Namysłów położona jest w województwie opolskim, w granicach historycznego
Dolnego Śląska. Leży na wschód od Wrocławia i na północ od Opola, granicząc z gminami:
Bierutów, Domaszowice, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Lubsza, Perzów, Rychtal,
Świerczów, Wilków. Siedzibą Gminy Namysłów jest Namysłów. W jej skład wchodzą
32 sołectwa: Baldwinowice, Barzyna, Brzezinka, Brzozowiec, Bukowa Śląska, Głuszyna,
Igłowice, Jastrzębie, Józefków, Kamienna, Kowalowice, Krasowice, Ligota Książęca,
Ligotka, Łączany, Michalice, Mikowice, Minkowskie, Niwki, Nowe Smarchowice, Nowy
Folwark, Objazda, Pawłowice Namysłowskie, Przeczów, Rychnów, Smarchowice Małe,
Smarchowice Śląskie, Smarchowice Wielkie, Smogorzów, Woskowice Małe, Ziemiełowice,
Żaba.
Gmina Namysłów jest terenem atrakcyjnym turystycznie. Region bogaty jest w zabytki
architektury, pamiątki historyczne i liczne atrakcje. W Namysłowie najistotniejszymi
miejscami są: Ratusz powstały w drugiej połowie XVI wieku, Brama Krakowska, z której
najwyższej wieży można obserwować panoramę miasta, kościoły pw. Św. Franciszka z Asyżu
i św. Piotra z Alkantary oraz pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, zamek książęcy i Browar
Namysłów jeden z najstarszych w Polsce, kamieniczki w Rynku, sam Rynek oraz pomniki
m.in. pomnik Piłsudskiego, Nike i pomnik Jana Skali.
W mieście mocno rozwinął się przemysł spożywczy i piwowarski. W pobliżu znajdują
się znaczne rezerwy wody, energii, gazu oraz nowoczesna oczyszczalnia ścieków.
Poza Namysłem, w Gminie Namysłów warto przede wszystkim odwiedzić kościoły
w Michalicach, Krasowicach, Baldwinowicach i Woskowicach Małych – wchodzące w skład
tzw. Szlaku Drewnianych Kościołów.
Położenie Namysłowa umożliwia dogodny dojazd przez A-8 Wrocław - Warszawa oraz
A-4 Wrocław Opole – Katowice. Również łatwy dojazd do granicy z Niemcami i Czechami.
Jest także możliwość dojazdu do Namysłowa pociągiem, dogodne połączenie na trasie
Wrocław – Kluczbork. PKS również posiada dobrze rozwiniętą komunikację, z okolicznymi
miejscowościami jak i dużymi miastami: Opole, Wrocław, Częstochowa i Kluczbork.
Na terenie gminy działają liczne kluby sportowe i organizacje pozarządowe.

5

1.2. Organy Gminy:
Rok 2018 był rokiem przełomowym dla kadencji 2014-2018 i 2018-2023,
w którym odbyły się wybory do Rady Miejskiej Namysłowa i Burmistrza Namysłowa.
• Burmistrz Namysłowa – organ wykonawczy.
• Rada Miejska Namysłowa, organ stanowiący i kontrolny, w której zasiada 21 radnych
• Namysłowska Rada Seniorów stanowiąca organ doradczy, inicjatywny i konsultacyjny
organów Gminy w sprawach dotyczących osób starszych z liczbą członków 12.
• Młodzieżowa

Rada

Miejska

stanowiąca

reprezentację

szkół

gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych o charakterze konsultacyjnym, licząca 10 osób.
II Organizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie
Kierownictwo Urzędu Gminy stanowią Burmistrz Namysłowa wraz z I i II Zastępcą,
Sekretarz i Skarbnik Gminy.
W Urzędzie Miejskim w Namysłowie funkcjonują nw. wydziały:
• Wydział Organizacyjny
• Wydział Finansowy
• Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
• Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
• Wydział Spraw Obywatelskich
• Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
• Wydział Zamówień Publicznych
• Wydział Promocji i Rozwoju
Ponadto funkcjonują:
• Urząd Stanu Cywilnego
• Straż Miejska

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

Przedszkole w Bukowie Śląskiej

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Namysłowie
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
• Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta
w Namysłowie
• Szkoła Podstawowa nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie
• Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich
IV Spółki Gminne
Na terenie Gminy Namysłów działają następujące Spółki Gminne:
• Zakład Administracji Nieruchomościami „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
• Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie
• Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie
• Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
• Namysłowskie

Centrum

Zdrowia

Spółka

Akcyjna

(Gmina

Namysłów

jest

mniejszościowym udziałowcem – posiada 47% udziałów)
V Demografia i sytuacja społeczna
5.1. Ludność Gminy Namysłów
Na dzień 31 grudnia 2018 roku na terenie Gminy Namysłów zamieszkiwało 26 020
osób. Liczba ludności, w porównaniu do roku 2017, wzrosła o 142 osoby co stanowi 0,54%
ogółu mieszkańców.
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W mieście Namysłów zamieszkuje 63,67% ogółu mieszkańców gminy, 37,23% to
mieszkańcy

terenów

wiejskich.

51,99%

to

kobiety.

Współczynnik

demograficznego wynosi 23,6.
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obciążenia

W roku 2018, w odróżnieniu od tendencji krajowych, zanotowano dodatni przyrost
naturalny (+123), na 507 urodzeń wystąpiło 384 zgonów. Tendencja taka utrzymuje się od
kilku kolejnych lat.
W stosunku do roku 2017 nastąpił wzrost liczby urodzeń o 11,04% (56 dzieci)
i zmniejszenie liczby zgonów o 2,86% (11 osób).
W roku 2018 mieszkańcy Gminy Namysłów zawarli 138 małżeństw, jest to o 9,8%
(153) mniej niż roku 2017 i 15,34% (163) mniej niż w roku 2016.
5.2. Bezrobocie
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie namysłowskim, na koniec grudnia
2018 r. wynosiła 1026 osób, z czego 645 osób stanowiły kobiety, tj. 62,9% ogółu
bezrobotnych. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2018 r. wynosiła 7,4% (spadek o 1,7%
w stosunku do końca grudnia 2017 r.).
Porównując liczbę bezrobotnych na koniec grudnia 2017 r. i grudnia 2018 r. liczba
bezrobotnych spadła o 235 osób.
Gmina Namysłów wpisuje się w powyższe tendencje. Liczba zarejestrowanych
bezrobotnych w styczniu 2018 r. wynosiła 729 (437 to kobiety – 59,94%), natomiast na dzień
31 grudnia 2018 r. liczba bezrobotnych to 563 osoby (356 to kobiety – 63,23%). W stosunku
do początku roku nastąpił spadek o 166 osób zarejestrowanych (22,77%).
5.3. Pomoc społeczna
Beneficjentami pomocy społecznej w 2018 r. było 911 osób. Świadczenia przyznano
580 osobom, w tym 214 osobom w wieku 0-17 r.ż., 264 osobom w wieku produkcyjnym oraz
102 osobom w wieku poprodukcyjnym. W stosunku do roku 2017 liczba beneficjentów
zmniejszyła się o 196 osób.
W 2018 r. w domach pomocy społecznej mieszkało 39 osób skierowanych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Na dzień 31.12.2018 r. w DPS dla osób
przewlekle psychicznie chorych przebywało 8 mieszkańców Gminy Namysłów, w DPS dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie 3 osoby, w DPS dla osób niepełnosprawnych
fizycznie 5 osób i dla osób w podeszłym wieku 23 osoby .
W 2018 r. w schroniskach dla bezdomnych przebywało łącznie w ciągu roku 10 osób.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. 593 rodziny otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci, a na
dzień 31 grudnia 2018 r. było to 596 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali
zasiłek rodzinny wynosiła na początku roku 1145, a na koniec roku 1244. Kwota świadczeń
rodzinnych w 2018 r. wyniosła 5 772 364 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych 1 163 072 zł.
9

W styczniu 2018 r. 1501 rodzin (2 172 dzieci) pobierało świadczenie wychowawcze,
a na koniec grudnia 2018 r. 1488 rodzin (2202 dzieci).
VI Finanse Gminy Namysłów
Gmina Namysłów, na realizację zadań w zakresie wydatków samorządowych
oraz zadań zleconych i rozchodów, dysponowała na rok 2018 środkami w wysokości
135 234 706, 35 zł.
Wyszczególnienie

Plan początkowy

Uchwały Rady

Zarządzenia

Miejskiej

Burmistrza

Plan po zmianach

DOCHODY

105 054 623,00

928 888,83

4 120 261,01

110 103 772,84

PRZYCHODY

25 236 233,00

-105 299,49

0,00

25 130 933,51

RAZEM:

130 290 856,00

823 589,34

4 120 261,01

135 234 706,35

WYDATKI

125 701 300,00

-1 932 290,66

4 120 261,01

127 889 270,35

ROZCHODY

4 589 556,00

2 755 880,00

0,00

7 345 436,00

RAZEM:

130 290 856,00

823 589,34

4 120 261,01

135 234 706,35

6.1. Dochody
Wykonanie ogółem strony dochodowo-przychodowej za 2018 rok wyniosło
131 149 686,14 zł, tj. 96,98% planowanego budżetu, w tym:
• Rolnictwo i łowiectwo – założony plan dochodów w kwocie 1 173 886,44 zł wykonano
w 100,00%, stanowią to dotacje na zadania zlecone,
• Leśnictwo - dochody w wysokości 15 000,00 zł zrealizowano na kwotę 17 679,15 zł,
tj. 117,86%, z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich,
• Transport i łączność – planowane dochody w wysokości 1 048 911,00 zł zostały
zrealizowane na kwotę 2 319 307,07 zł, tj. 221,12%. Nadwyżka wynika m.in.
z dofinansowania projektów realizowanych ze środków Rozwoju Obszarów Wiejskich
pn. „Budowa drogi Namysłów-Kamienna” (220 003,70 zł) oraz dofinansowania w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
zadania pn. ,,Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska-Grunwaldzka
w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” (889 049,00 zł),
• Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w wysokości 5 543 000,00 zł
zrealizowano na kwotę 5 777 295,33 zł, tj. 104,23%. Wykonanie dochodów ponad plan
dotyczy w szczególności: wpływów za trwały zarząd i służebność (74 171,75 zł), odsetek
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od nieterminowych wpłat oraz oprocentowania dot. mienia komunalnego (30 297,30 zł)
oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności (123 360,21 zł),
• Działalność usługowa – planowane dochody w wysokości 107 000,00 zł zrealizowano na
kwotę 144 349,98 zł, tj. 134,91%. Nadwyżka uzyskanych dochodów dotyczy m.in. wpłat
za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych (32 182,76 zł),
• Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 382 180,00 zł zrealizowano
na kwotę 389 418,18 zł, tj. 101,89%. Uzyskanie dochodów ponad plan dotyczy m.in.
czynszów za wynajem pawilonów handlowych (6 207,93 zł),
• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – planowane dochody w wysokości 359 930,00 zł zostały zrealizowane
na kwotę 346 880,04 zł, tj. 96,37%, stanowią to dotacje na zadania zlecone,
• Obrona narodowa – zaplanowane dochody w kwocie 2 000,00 zł zostały zrealizowane na
kwotę 2 000,00 zł, tj. 100,00% i dotyczą dotacji na zadania zlecone,
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane dochody
w wysokości 12 444,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 18 492,48 zł, tj. 148,61%.
Wykonanie dochodów ponad założony plan stanowią: kara pieniężna za nieterminowe
wykonanie umowy zadania pn. ,,Modernizacja remizy OSP w Smarchowicach Śląskich”
(3 261,96 zł) oraz wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską
(2 603,86 zł),
• Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – planowane
dochody w wysokości 42 642 538,55 zł zrealizowano na kwotę 44 388 526,07 zł,
tj. 104,09%. Nadwyżka wynikała m.in. z wpływów z tytułu udziału w podatkach z budżetu
państwa (1 196 926,03 zł) oraz zwrotu podatku od towarów i usług (443 638,97 zł),
• Różne rozliczenia – plan w wysokości 20 184 185,00 zł zrealizowano na kwotę
20 455 897,26 zł, tj. 101,35%. Nadwyżkę stanowi m.in. dotacja celowa z tytułu zwrotu
wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
(159 644,38 zł),
• Oświata i wychowanie – planowane dochody w wysokości 4 001 778,53 zł zostały
zrealizowane na kwotę 3 017 264,88 zł, tj. 75,40%. Niewykonanie planowanych
dochodów dotyczy w szczególności realizacji projektów pn.: „Klucz do kompetencji
w szkołach podstawowych Powiatu Namysłowskiego” (283 835,47 zł), „Radosne
Przedszkolaki Gminy Namysłów” (148 136,51 zł), „Podnosimy jakość edukacji
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w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” (160 577,54 zł), w związku z realizacją w/w
projektów w 2019 roku oraz projektu pn. ,,Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5
w Namysłowie” (390 234,18 zł), gdzie dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego, gmina planuje otrzymać w 2019 roku,
• Ochrona zdrowia – planowane dochody w wysokości 541 072,00 zł zrealizowano na
kwotę 577 474,35 zł, tj. 106,73%. Nadwyżkę dochodów stanowią m.in.: opłaty za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (21 820,44 zł) oraz środki z Narodowego
Funduszu Zdrowia na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej ,,Fioletowa
Wstążka” (14 464,00 zł),
• Pomoc społeczna – założony plan w kwocie 2 021 240,07 zł zrealizowano kwotę
2 016 654,49 zł, tj. 99,77%, stanowią to w szczególności dotacje na zadania zlecone
i własne w zakresie pomocy społecznej,
• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – uchwalone wydatki bieżące
w wysokości 62 630,00 zł zostały wykonane na kwotę 62 492,20 zł, tj. 99,30%, zgodnie
z ich zapotrzebowaniem i przeznaczeniem.
• Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane dochody w wysokości 141 026,00 zł
zostały wykonane na kwotę 136 786,70 zł, tj. 96,99%, i dotyczą m.in.: odpłatności za
kolonie letnie oraz dotacji na zadania własne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,
• Rodzina – plan w kwocie 22 325 625,81 zł zrealizowano na kwotę 22 349 911,45 zł,
tj. 100,11%, wykonanie dochodów ponad założony plan dotyczy w szczególności usług
świadczonych przez Żłobek w Namysłowie (9 883,30 zł),
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – założone dochody w wysokości
8 371 595,44 zł zostały zrealizowane na kwotę 3 708 548,59 zł, tj. 44,30%. Niewykonanie
dochodów dotyczy w szczególności dofinansowania ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego zadania pn. ,,Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy
Namysłów” (4 226 994,47 zł), w związku z realizacją zadania w 2019 roku,
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane dochody

w wysokości

793 560,00 zł zostały wykonane na kwotę 39 783,57 zł, tj. 5,01%. Niewykonanie
planowanych dochodów w powyższym dziale dotyczy m.in.: dofinansowania ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej
w Nowym Folwarku” (381 780,00 zł) oraz zadania pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej
w Żabie” (381 780,00 zł), gdzie dofinansowanie planowane jest po realizacji zadania,
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a także tymczasowe zawieszenie realizacji zadania „Budowa świetlicy wiejskiej
w Pawłowicach Namysłowskich”.
• Kultura fizyczna – planowane dochody w wysokości 436 800,00 zł zostały wykonane na
kwotę 515 224,82 zł, tj. 117,95%. Nadwyżka dotyczy m.in. wpłat za dzierżawę obiektów
sportowych i rekreacyjnych (58 007,99 zł) oraz dotacji na organizację Młodzieżowych
Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych (14 233,59 zł).

6.2. Przychody
Planowane przychody w wysokości 25 130 933,51 zł zostały zrealizowane w kwocie
23 754 305,29 zł, tj. 94,52 % i stanowią:
• przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki),
• przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy na prace konserwatorskie
i roboty budowlane w obiektach zabytkowych, obiektach objętych ochroną
konserwatorską oraz obiektach będących w ich bliskim sąsiedztwie, znajdujących się
w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej miasta,
• kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

6.3. Wydatki
Plan wydatków i rozchodów po zmianach budżetu gminy w 2018 roku wyniósł
135 234 706,35 zł i został zrealizowany na kwotę 124 018 398,25 zł, tj. 91,71%, w tym:
• Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki bieżące w wysokości 1 268 986,44 zł
zrealizowano na kwotę 1 262 955,22 zł, tj. 99,52%, zgodnie z ich przeznaczeniem.
• Leśnictwo – planowane wydatki bieżące w wysokości 1 400,00 zł zrealizowano na kwotę
333,00 zł, tj. 23,79%, zgodnie z ich przeznaczeniem.
• Transport i łączność – uchwalone środki w wysokości 12 550 309,88 zł zostały
wykorzystane na kwotę 11 342 307,95 zł, tj. 90,37%, z czego:
1) wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z ich zapotrzebowaniem i przeznaczeniem,
2) wydatki majątkowe nie zostały wykonane w zakresie następujących zadań
inwestycyjnych:
a) przebudowa ulicy Rabiegi w Namysłowie – tymczasowe zawieszenie realizacji
zadania,
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b) budowa drogi w Nowych Smarchowicach (w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego) – realizacja zadania
w 2019 roku,
c) przebudowa ul. Fortecznej w Namysłowie – tymczasowe zawieszenie realizacji
zadania),
d) budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie
(w zakresie opracowania dokumentacji projektowej) – realizacja zadania w 2019
roku,
e) budowa drogi w Woskowicach Małych – tymczasowe zawieszenie realizacji
zadania,
f) budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie Smarchowice Wielkie-Namysłów –
termin i zakres realizacji zadania został uzależniony od końcowych uzgodnień
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,
g) modernizacja i odbudowa systemu odwodnienia burzowego i deszczowego na
terenie gminnym w Michalicach – sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania.
Pozostałe zadania inwestycyjne zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.
• Gospodarka mieszkaniowa – uchwalone środki w wysokości 2 149 568,45 zł zostały
zrealizowane na kwotę 1 419 557,47 zł, tj. 66,04%, z czego:
1) wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z ich zapotrzebowaniem i przeznaczeniem,
2) wydatki majątkowe zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.
• Działalność usługowa – planowane wydatki w wysokości 617 559,55 zł zostały
zrealizowane na kwotę 385 647,86 zł, tj. 62,45%%, z czego:
1) wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z ich zapotrzebowaniem i przeznaczeniem,
2) wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w zakresie przebudowy ogrodzenia na
cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie (tymczasowe
zawieszenie realizacji zadania). Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane
w powyższym dziale zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.
• Administracja publiczna - planowane wydatki w wysokości 9 885 999,00 zł zostały
zrealizowane na kwotę 9 398 760,40 zł, tj. 95,07%, z czego zarówno wydatki bieżące jak
i majątkowe zrealizowano zgodnie z ich zapotrzebowaniem i przeznaczeniem.
• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – planowane wydatki bieżące w wysokości 359 930,00 zł zostały
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zrealizowane na kwotę 346 880,04 zł, tj. 96,37%, z przeznaczeniem na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej.
• Obrona narodowa – planowane wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł zostały
wykonane na kwotę 2 000,00 zł, tj. 100%, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej.
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane środki w wysokości
1 422 209,41 zł zrealizowano na kwotę 1 338 209,79 zł, tj. 94,09%, z czego wydatki
bieżące i majątkowe zrealizowano zgodnie z ich zapotrzebowaniem i przeznaczeniem.
• Obsługa długu publicznego – planowane wydatki bieżące w wysokości 1 310 000,00 zł
zostały zrealizowane na kwotę 864 841,34 zł, tj. 66,02% i stanowią odsetki od
zaciągniętych przez gminę kredytów w ramach obsługi długu jednostki samorządu
terytorialnego.
•

Różne rozliczenia – planowane wydatki w wysokości 1 834 439,00 zł zostały
zrealizowane na kwotę 19 920,04 zł, tj. 1,09%, zgodnie z ich zapotrzebowaniem
i przeznaczeniem.

• Oświata i wychowanie – uchwalone środki budżetowe w wysokości 42 041 593,42 zł,
zostały wykonane na kwotę 40 211 646,86 zł, tj. w 95,65%, z czego:
1) wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z ich zapotrzebowaniem i przeznaczeniem,
2) wydatki majątkowe nie zostały wykonane w zakresie następujących zadań
inwestycyjnych:

a) modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie
Książęcej – zadanie planowane do realizacji w 2019 r.,

b) doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie – kontynuacja
zadania w 2019 r.
Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane w powyższym dziale zrealizowano zgodnie
z przyjętymi założeniami.

• Ochrona zdrowia – uchwalone środki w wysokości 1 666 272,00 zł zostały wykorzystane
na kwotę 1 542 992,14 zł, tj. 92,60%, z czego wydatki bieżące jak i majątkowe
zrealizowano zgodnie z ich zapotrzebowaniem i przeznaczeniem.
• Pomoc społeczna – uchwalony plan wydatków w wysokości 5 004 255,07 zł został
zrealizowany na kwotę 4 848 770,71 zł, tj. 96,89%, z czego: wydatki bieżące zrealizowano
zgodnie z ich zapotrzebowaniem i przeznaczeniem, natomiast wydatki majątkowe
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przeznaczone na zadanie pn. ,,Modernizacja budynku OPS” nie zostały wykonane z uwagi
na brak wykonawcy.
• Edukacyjna opieka wychowawcza – uchwalone wydatki bieżące w wysokości
1 582 263,00 zł zostały wykonane na kwotę 1 483 114,15 zł, tj. 93,73%, zgodnie z ich
zapotrzebowaniem i przeznaczeniem.
• Rodzina – uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości 23 447 042,81 zł został
zrealizowany na kwotę 23 136 038,15 zł, tj. 98,67%, zgodnie z ich zapotrzebowaniem
i przeznaczeniem.
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uchwalone środki w wysokości
11 719 184,09 zł wykorzystano na kwotę 10 245 489,45 zł, tj. 87,42%, z czego:
1) wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z ich zapotrzebowaniem i przeznaczeniem,
2) wydatki majątkowe nie zostały wykonane w zakresie dotacji na dofinansowanie
kosztów inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków,
z uwagi na uwarunkowania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane w powyższym dziale zrealizowano zgodnie
z przyjętymi założeniami.
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uchwalony budżet w wysokości
6 826 279,10 zł został zrealizowany na kwotę 5 329 773,38 zł, tj. 78,08%, z czego:
1) wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z ich zapotrzebowaniem i przeznaczeniem,
2) wydatki majątkowe nie zostały wykonane w zakresie następujących zadań
inwestycyjnych:
a) budowa świetlicy wiejskiej w Żabie – w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (opłacono wniosek
o interpretację indywidualną w zakresie kwalifikowalności podatku VAT)

–

kontynuacja realizacji zadania w 2019 roku,
b) budowę świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku - w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020

(opłacono

wniosek o interpretację indywidualną w zakresie kwalifikowalności podatku VAT)
– tymczasowe zawieszenie realizacji zadania,
c) wypłatę dotacji na zadanie pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej na Izbę Pamięci
i Tradycji w Rychnowie” – z uwagi na niezrealizowanie zadania w 2018 roku
dotacja nie została udzielona.
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Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane w powyższym dziale zrealizowano zgodnie
z przyjętymi założeniami.
• Kultura fizyczna – uchwalony budżet w wysokości 4 137 049,13 zł został wykonany

na kwotę 3 487 112,47 zł, tj. 84,29%, z czego:
1) wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z ich zapotrzebowaniem i przeznaczeniem,
2) wydatki majątkowe nie zostały wykonane w zakresie modernizacji boiska do piłki
nożnej w Głuszynie (zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2018, z uwagi na
uwarunkowania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane w powyższym dziale zrealizowano
zgodnie z przyjętymi założeniami.

6.4. Rozchody
Plan rozchodów w wysokości 7 345 436,00 zł został wykonany w wysokości 7 289 555,63 zł,
tj. 99,24% i stanowi spłatę zaciągniętych kredytów.
6.5. Budżet obywatelski
W roku 2018 na realizację budżetu obywatelskiego przeznaczono kwotę 50.000, 00 zł.
Zarządzeniem Nr 604/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2018 r.
wprowadzono regulamin i harmonogram prac, których rozpoczęcie określono na dzień
27 marca, a zakończenie na dzień 5 czerwca 2018 r.
Wpłynęło łącznie dziesięć wniosków z propozycjami zadań, wymogi formalne
spełniło osiem, które zostały poddane pod głosowanie.
Każdy pełnoletni mieszkaniec Namysłowa mógł oddać swój głos na maksymalnie trzy
projekty. Oddano łącznie 733 głosy, z czego 36 z nich na tradycyjnych kartach do
głosowania, a 697 poprzez głosowanie internetowe. Wszystkie głosy zostały oddane
prawidłowo i przez osoby uprawnione.
W wyniku głosowania wyłoniono zwycięski projekt Zarządu Osiedla nr 5, pod nazwą:
„Reymonta stawia na sport i zabawę”.
Celem projektu było doposażenie jednostek oświatowych zlokalizowanych na terenie
Osiedla nr 5 w Namysłowie w urządzenia i akcesoria służące sportowi, zabawie oraz
rekreacji. Wartość zadania określono na kwotę 50 000 zł, a termin jego realizacji wyznaczono
do końca 2018 r.:
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L.p.
Zakres działania:

Nazwa jednostki:

1.

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami

zakup zewnętrznych stołów

Integracyjnymi im. Władysława Stanisława

do tenisa (2 szt.)

Reymonta w Namysłowie

zakup sprzętu sportowego

Koszt:

RAZEM:

8 380,00

(rakiety, piłki, piłeczki)

3 526,00

zakup urządzenia do
rozbudowy placu zabaw
(lokomotywa)
2.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie

8 040,00

19 946,00

zakup urządzeń na potrzeby
stworzenia placu zabaw
(drabinka, poręcze, karuzela,
ławka)

3.

17 644,45

montaż w/w urządzeń

2 093,06

zakup karuzeli platformowej

2 700,00

19 737,51

Przedszkole Nr 4 w Namysłowie
zakup akcesoriów do zabaw i
ćwiczeń (woreczki, pachołki,
tunele, tabliczki)

4.

Żłobek w Namysłowie

2 229,30

4 929,30

5 000,00

5 000,00

zakup urządzenia do
rozbudowy placu zabaw
(pociąg z wagonem)

Realizacja projektu zakończyła się zgodnie z założeniami w roku 2018.

6.6. Fundusz sołecki
Fundusz sołecki – zestawienie wydatków
Plan wydatków

Lp.

Nazwa

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji

sołectwa

według wniosku sołectwa

realizowanych w
ramach środków
funduszu
sołeckiego

Wykonanie
wydatków
realizowanych w
ramach funduszu
sołeckiego
za 2018 r.

utrzymanie porządku na terenach gminnych;
1.

Baldwinowice

utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z jej
remontem; montaż oświetlenia ulicznego;
organizacja spotkań mieszkańców
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11 669,38

11 631,47

utrzymanie porząku na terenach gminnych;
2.

Barzyna

organizacja spotkań mieszkańców; zakup grilla

11 752,14

10 521,71

11 379,71

11 379,66

20 400,71

13 022,21

17 338,54

16 285,12

41 380,00

41 120,62

12 745,28

12 736,95

34 966,74

24 483,20

9 724,28

9 667,70

na tern gminy; doposażenie placu zabaw
modernizacja budynku przeznaczonego na
3.

Brzezinka

świetlicę wiejską; utrzymanie porządku na
terenach gminnych; organizacja spotkań
mieszkańców
organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie

4.

Brzozowiec

porządku na terenach gminnych; utrzymanie
świetlicy wiejskiej; budowa toalet w świetlicy
wiejskiej
utrzymanie porządku na terenach gminnych;
zakup urządzenia zabawowego na plac gminny;

5.

Bukowa Śląska

utrzymanie świetlicy wiejskiej;
zagospodarowanie terenu wokół stawu
gminnego
budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej;
utrzymanie porządku na terenach gminnych;

6.

Głuszyna

organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie
świetlicy wiejskiej wraz z zakupem
wyposażenia
utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem
wyposażenia i remontem elewacji; utrzymanie

7.

Igłowice

porządku na terenach gminnych; organizacja
spotkań mieszkańców; zakup namiotu i grilla
przy świetlicy wiejskiej; zakup kosiarki do
koszenia gminnych terenów
doposażenie placu zabaw przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym oraz na osiedlu
mieszkaniowym; utrzymanie porządku na

8.

Jastrzębie

terenach gminnych; organizacja spotkań
mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej
wraz z zakupem wyposażenia; naprawa
balustrad w świetlicy wiejskiej; przebudowa ul.
Leśnej
remont drogi gminnej; utrzymanie porządku na
terenach gminnych wraz z zakupem kosiarki

9.

Józefków

żyłkowej; montaż tablicy ogłoszeniowej na
terenie gminnym; zagospodarowanie terenu
wokół stawu
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budowa oświetlenia ulicznego; zakup
wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
10. Kamienna

organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie

29 504,48

29 498,99

30 911,43

30 702,04

26 028,49

25 096,02

25 325,02

25 318,26

19 407,58

19 351,61

22 400,00

22 347,60

porządku na terenach gminnych; doposażenie
placu zabaw na terenie gminnym
organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie
porządku na terenach gminnych; utrzymanie
11. Kowalowice

świetlicy wiejskiej wraz z zakupem
wyposażenia; remont dróg gminnych; budowa
oświetlenia ulicznego
organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie
i remont świetlicy wiejskiej; zakup

12. Krasowice

umundurowania do OSP; remont drogi
gminnej; utrzymanie porządku na terenach
gminnych; budowa placu zabaw na gminnym
terenie
utrzymanie porządku na terenach gminnych;
organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie

13.

Ligota Książęca świetlicy wiejskiej wraz z zakupem
wyposażenia; budowa oświetlenia ulicznego;
zakup wyposażenia do OSP
organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie

14. Ligotka

porządku na terenach gminnych; zakup bramek
i zestawu zabawowego na plac zabaw przy
świetlicy wiejskiej
utrzymanie porządku na terenach gminnych;

15. Łączany

organizacja spotkań mieszkańców; czyszczenie
stawu gminnego

16.

Michalice

remont dróg gminnych; utrzymanie porządku
na terenach gminnych

11 462,46

10 046,62

23 628,41

23 508,90

24 124,98

23 996,41

organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie
porządku na terenach gminnych; montaż
17.

Mikowice

brakującego oświetlenia ulicznego; budowa
altanki przy placu zabaw; zakup wyposażenia
do OSP

18.

Minkowskie

utrzymanie porządku na terenach gminnych;
organizacja spotkań mieszkańców; remont

20

drogi gminnej; budowa placu zabaw przy
świetlicy wiejskiej; zakup i montaż garażu
blaszanego przy świetlicy wiejskiej; zakup
wyposażenia do świetlicy wiejskiej; wykonanie
zadaszenia przed wejściem do świetlicy
wiejskiej
utrzymanie porządku na terenach gminnych;
19.

Niwki

zakup wyposażenia do altany; budowa altany
ogrodowej na terenie gminnym; organizacja

10 924,51

10 879,49

20 276,56

18 140,56

11 296,95

11 186,79

14 938,45

12 104,38

14 193,60

13 124,63

22 428,36

21 274,91

26 856,11

11 855,09

17 545,44

17 476,99

spotkań mieszkańców
remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej;
20.

Nowe

utrzymanie porządku na terenach gminnych;

Smarchowice

organizacja spotkań mieszkańców; budowa
drogi
utrzymanie porządku na terenach gminnych;
organizacja spotkań mieszkańców; zakup i
montaż sprzętu do siłowni zewnętrznej przy

21.

Nowy Folwark

świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do
świetlicy wiejskiej; organizacja zajęć dla dzieci
i młodzieży na basenie; budowa altany na
gminnym terenie zielonym
utrzymanie porządku na terenach gminnych;

22.

Objazda

utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa
ogrodzenia budynku użytkowego

23.

Pawłowice
Namysłowskie

utrzymanie porządku na terenach gminnych;
zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów
remont drogi gminnej; utrzymanie porządku na

24.

Przeczów

terenach gminnych; utrzymanie świetlicy
wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców

modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie
25.

Rychnów

porządku na terenach gminnych; zakup
wyposażenia do OSP

26.

Smarchowice
Małe

zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
utrzymanie porządku na terenach gminnych;
organizacja spotkań mieszkańców; remont
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drogi gminnej; zagospodarowanie terenu wokół
stawu
utrzymanie porządku na terenach gminnych;
27.

Smarchowice

zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;

Śląskie

organizacja spotkań mieszkańców; zakup

23 504,26

22 726,07

32 070,09

32 029,40

27 311,30

27 290,76

25 531,00

25 504,08

17 421,30

17 397,75

17 710,00

17 525,35

666 157,56

619 231,34

umundurowania i wyposażenia do OSP

28.

Smarchowice
Wielkie

utrzymanie porządku na terenach gminnych;
organizacja spotkań mieszkańców; budowa
altany na boisku sportowym
budowa wielofunkcyjnego skweru wiejskiego;

29.

Smogorzów

remont dróg gminnych; organizacja spotkań
mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej;
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
utrzymanie porządku na terenach gminnych
wraz z zakupem tablic ogłoszeniowych;

30.

Woskowice
Małe

organizacja spotkań mieszkańców; budowa
oświetlenia ulicznego; ogrodzenie i
doposażenie placu zabaw na terenie gminnym,
remont drogi gminnej
utrzymanie porządku na terenach gminnych;
utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem

31.

Ziemiełowice

wyposażenia; zakup wyposażenia i
umundurowania do OSP; organizacja spotkań
mieszkańców
utrzymanie porządku na terenach gminnych;
organizacja spotkań mieszkańców; budowa

32.

Żaba

siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na
gminnym terenie zielonym; zakup namiotu
plenerowego na teren gminny

Suma środków
przypadająca na
wszystkie sołectwa w

x

gminie

VII Edukacja, sport i zdrowie
7.1. Placówki oświatowe, żłobki, placówki niepubliczne
W Gminie Namysłów w 2018 r. funkcjonowało 16 placówek oświatowych i 2 żłobki w tym:
• 6 przedszkoli – 790 dzieci
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• 6 szkół podstawowych – 1734 uczniów
• 4 zespoły placówek – 704 dzieci i uczniów
• żłobek – 100 dzieci (prowadzony przez gminę)
• żłobek – 35 dzieci (prowadzony przez Prywatny Żłobek Pluszakowo)
Na terenie Gminy funkcjonują również trzy dotowane placówki niepubliczne tj.
• Niepubliczne Przedszkole „Delfinek” – 16 dzieci
• Społeczne Gimnazjum dla Dorosłych – 47 uczniów
• Niepubliczne Przedszkole „Rodzinny Klub Słoneczko” – 11dzieci
Obejmujących opieką łącznie: 3402 osoby
W wyżej wymienionych placówkach oświatowych zatrudnionych jest łącznie:
• 435 nauczycieli
Wyszczególnienie

Liczba stosunków pracy nauczycieli
ogółem

stażysta

bez

kontraktowy

stopnia
1
zatrudnienie

mianowa

dyplomowany

ny

2

3

4

5

6

7

349

5

9

35

57

243

86

2

4

19

17

44

28,89

1,00

1,68

7,35

5,67

13,19

377,89

6,00

10,68

42,35

62,67

256,19

w pełnym
wymiarze
Ogółem

wymiarze

w niepełnym

zatrudnienie

Liczba

w tym
etatu

Razem etaty

7.2. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego 2018:
1. Cześć humanistyczna:
Średnia wojewódzka j. polski – 66,9%, Średnia wojewódzka historia i WOS – 57,7%
Średnia gminy j. polski – 63,3%, Średnia gminy historia i WOS – 54,5%
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie – j. polski – 62,7%, historia i WOS – 54%
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie – j. polski – 72,8%, historia i WOS – 62,2%
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie – j. polski – 50,7%, historia i WOS –
43%
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• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Ks. – j. polski – 58,1%, historia i WOS –
53%
2. Cześć matematyczno-przyrodnicza:
Średnia wojewódzka matematyka – 50,6%, Średnia wojewódzka przedmioty przyrodnicze –
55,4%
Średnia gminy matematyka – 49%, Średnia gminy przedmioty przyrodnicze – 52,2%
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie – matematyka 51,4%, przed. przyrodnicze –
48,4%
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie – matematyka 56,1%, przed. przyrodnicze –
59,7%
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie – matematyka 39%, przed. przyrodnicze –
43%
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Ks. – matematyka 46,2%, przed.
przyrodnicze – 55%
7.3. Dotacje dla klubów sportowych
W ramach ogłaszanego konkursu ofert z budżetu Gminy Namysłów przyznano dotacje
na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na
podstawie art. 13 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 753/VII/17
Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego
Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”: 12 dotacji – 10
stowarzyszeniom sportowym na kwotę 460.000,00 zł, z czego stowarzyszenia wydatkowały
424.065,31
7.4 Stypendia i zasiłki szkolne
Stypendium szkolne w okresie styczeń-czerwiec 2018 r., otrzymało 114 uczniów
o wartości ogółem 57.846,72 zł., w przedziale wrzesień-grudzień 2018 r. było to 90 uczniów
na kwotę ogółem 33.217,27 zł.
Z zasiłku szkolnego skorzystało 8 uczniów na kwotę ogółem 2.950 zł.
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7.5. Stypendia sportowe
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Burmistrz Namysłowa, na podstawie
uchwały Nr 662/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. zmienioną
uchwałą nr 752/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2017 r., przyznał
stypendia sportowe 27 zawodnikom o łącznej wartości 69.171 zł

7.6. Stypendia edukacyjne:
• wysokie osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów szkół podstawowych w roku
szkolnym 2017/2018 zostały nagrodzone jednorazowym stypendium Burmistrza dla
94 uczniów o wartości 33.800 zł.
• za najwyższą średnią ocen oraz zdobycie tytułu laureata bądź finalisty wojewódzkich
konkursów przedmiotowych, stypendium otrzymało 12 uczniów w kwocie ogółem
4.100 zł.
• za najwyższą średnią ocen, zdobycie tytułu laureata bądź finalisty wojewódzkich
konkursów przedmiotowych oraz za zajęcie I-III miejsca w zawodach sportowych
szczebla co najmniej wojewódzkiego – 3 uczniów o wartości ogółem 1.900 zł.
• za zajęcie I-III miejsca w zawodach sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego,
doceniono 79 uczniów, przyznając stypendia w wysokości ogółem 27.800 zł.
7.7. Darmowe podręczniki i ćwiczenia dla szkół
Gmina Namysłów pozyskała dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych
realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz gimnazjum
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 242.909,97 zł.
Programem objęte zostały klasy I-VIII szkół podstawowych, III gimnazjów.
7.8. Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”
Program mający na celu zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
z

orzeczeniem

o

potrzebnie

kształcenia

specjalnego

w

szkołach

podstawowych

i ponadpodstawowych wysokości 4.730,99 zł w tym;
• 4.571,99 zł – dofinansowanie dla 20 uczniów szkół ponadpodstawowych i szkoły
specjalnej w Namysłowie.
• 159 zł – dofinansowanie dla 1 ucznia szkoły podstawowej w Namysłowie.
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7.9. Rządowy Program „Aktywna tablica”
1 szkoła podstawowa z terenu Gminy Namysłów tj. SP nr 3 zakupiła pomoce
dydaktyczne w formie monitorów interaktywnych o łącznej wartości 17.500 zł z czego
pozyskana dotacja: 14.000 zł., wkład własny: 3.500 zł.

7.10. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W 2018 r. 6 placówek z terenu Gminy Namysłów tj. Szkoły Podstawowe
z Namysłowa nr 1, 3, 4, 5, oraz Szkoła Podstawowa w Kamiennej i Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Głuszynie zakupiły nowości wydawnicze o łącznej wartości 50.000 zł.
z czego pozyskana dotacja to 40.000 zł., a wkład własny 10.000 zł.
7.11. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników
Burmistrz

Namysłowa

przydzielił

dofinansowanie

na

pokrycie

kosztów

przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, stanowiące jednocześnie pomoc de
minimis. W 2018 r. otrzymało ją 12 pracodawców, za przygotowanie zawodowe 13
młodocianych pracowników, na łączną kwotę 96.532,34 zł.
Środki finansowe na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy.
7.12. Doposażenie Namysłowskiego Centrum Zdrowia w sprzęt medyczny
Gmina Namysłów doposażyła Namysłowskie Centrum Zdrowia w nowy sprzęt medyczny
o łącznej wartości 384 298,83 zł., w tym:
• Sonda ultrasonograficzna do aparatu USG
• Aparat USG ginekologiczny
• Myjnia dezynfektora do kaczek i basenów 2 szt.
• Macerator
• Zestaw infuzyjny do podaży leków
• Zestaw do zabiegów endoskopowych urologicznych
• Videogastroskop
• Myjka ultradźwiękowa
W roku 2018 podwyższono kapitał spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. –
poprzez objęcie akcji na kwotę 300 000,00 zł.
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Ponadto

z

budżetu

Gminy

Namysłów

sfinansowane

zostały

świadczenia

gwarantowane opieki zdrowotnej, realizowane przez Namysłowskie Centrum Zdrowia,
na łączną kwotę 180 000,00 zł, w tym:
• na profilaktykę choroby cukrzycy – 48 000,00 zł.,
• na profilaktykę chorób jelita grubego – 80 000,00 zł.,
• na profilaktykę chorób żołądka – 32 000,00 zł.,
• na badania przesiewowe USG – 20 000,00 zł.

VIII Instytucje kultury
8.1. Namysłowski Ośrodek Kultury, świetlice i izby
W roku 2018 na terenie Gminy Namysłów funkcjonowały: Namysłowski Ośrodek
Kultury (NOK), 21 świetlic wiejskich, 1 świetlica osiedlowa, Izba Techniki Młynarskiej
i Izba Regionalna.
Budynek Namysłowskiego Ośrodka Kultury i świetlicy osiedlowej dostosowane są do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
W roku 2018 NOK zorganizował szereg imprez i wydarzeń kulturalnych.
Najważniejsze z nich to: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, cykl imprez noworocznych
(zabawy karnawałowe, jasełka), Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, Święto
Wiosny z kulturą (wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta), XIX Namysłowskie Letnie
Koncerty Organowe, Warsztaty Gitarowe z Janem Borysewiczem, Namysłowskie Spotkania
Filmowe „Bliżej Gwiazd”, Turniej Kwitnącej Jabłoni, Regionalny Konkurs „Stół
Wielkanocny” (Izba Regionalna), cykl imprez „Na majówkę czas”, Festiwal Piosenki
Seniorów, Namysłowski Festiwal Artystyczny, Podsumowanie Konkursu „Aneks Twórczości
Artystycznej”, Dzień Dziecka, Dni Namysłowa, Festiwal muzyki niezależnej „Czochraj
Bobra Fest”, Festyny wiejskie i środowiskowe (w tym Dożynki Gminne), Jarmark Kresowy,
Dni Seniorów, Olimpiada Seniorów, Ogólnopolski Bieg Uliczny, Festiwal Aktorstwa
Filmowego, Koncert Zaduszki Jazzowe, Narodowe Święto Niepodległości połączone
z odsłonięciem pomnika Józefa Piłsudskiego, Konkurs literacki „O różę Karoliny”, Konkurs
regionalny „Gody i Zapusty” (Izba Regionalna), Mikołajki – cykl imprez, Wojewódzki Finał
Ligi Pływackiej, Nocny Maraton Pływacki.
Ponadto zorganizowano: cykl

projekcji dla szkół „Nowe

horyzonty

edukacji

filmowej”, Seanse KINA VISA i OKO (18), pokazy teatralne (35), wystawy, przeglądy
artystyczne, koncerty (38), prelekcje, wykłady, konkursy, warsztaty.
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NOK był współorganizatorem wypoczynku dla dzieci, w tym: ferii zimowych dla
dzieci ze świetlic wiejskich oraz kolonii letnich dla dzieci (świetlice wiejskie – wycieczki,
miasto – imprezy muzyczne, poranki filmowe itp.)
We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 10.291 mieszkanek i mieszkańców
gminy. Organizacja imprez wiązała się z poniesieniem kosztów w wysokości 771.742,42 zł.

Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują grupy artystyczne: Namysłowska
Orkiestra Dęta, Koło Szachowe I Sekcja Brydżowa, Studio Piosenki, Zespół Wokalny Gama,
Zespół Teatralny Seniorów Retrospekcja, Zespół Skowronki Przeczowskie, Zespół Wokalny
Namysłowiacy, Klub Młodych Twórców Wena, Zespoły Muzyczne (Taumaturgia, The
Rumble, The Newshadows, Kapela Bęc Wuja W Czoło) i Instrumentaliści, Klub Miłośników
Gitary, Koło Plastyczne Seniorów Sorbona, Koło Plastyczne, Nauka Śpiewu – Zespół
Sunflowers, Koło Gry Na Afrykańskich Bębnach , Zespół Ale Dym.
Wyżej wymienione grupy zrzeszają 97 osób. W ich ramach ich funkcjonowania
zorganizowano przedsięwzięcia teatralne – 5, muzyczno-instrumentalne – 17, wokalne – 4,
folklorystyczne/ludowe – 2, występy kapeli – 2, plastyczne – 1, taneczne – 1, muzyczne – 8,
teatralne – 1, turystyczne i sportowo-rekreacyjne – 1, literackie – 4, dyskusyjne – 1.

8.2. Biblioteki
W gminie Namysłów w 2018 r. funkcjonowały 3 biblioteki: Biblioteka macierzysta
w Namysłowie oraz Filia w Krasowicach i Bukowie Śląskiej.
W budynku Biblioteki Publicznej w Namysłowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych
zamontowano windę, na zewnątrz budynku od tarasu znajduje się podjazd dla osób
poruszających się na wózkach.
Stan księgozbioru we wszystkich bibliotekach na 31.12.2018 wynosi – 66081
woluminów.
Wypożyczenia książek w 2018 roku na zewnątrz – 33751
Czytelnicy zarejestrowani w 2018 roku – 2235
Łącznie odwiedziny w bibliotece w 2018 roku – 23183
W 2018 roku na promocję czytelnictwa gmina wydała: zakup książek do księgozbioru ogółem
- 3059 woluminów. Koszty zakupu: książek – 26.024,84 zł. (w tym dotacja MKiDN –
11.989,00), czasopism – 4.198,84 zł., audiobook – 963,40 zł.
W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
672.422,15 zł.
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IX Współpraca międzynarodowa
Gmina Namysłów na podstawie podpisanych umów partnerskich współpracuje
z następującymi miastami: Nebelschüt (Niebielczyce) i Linz am Rhein (Linz nad Renem)
znajdującymi się na terenie Niemiec oraz ukraińskim Jaremczem, węgierskim Kisköre
(Kiskore), czeskim Hlučín (Hlucinem) i rumuńskim Zagonem. Pierwsza umowa
o partnerstwie została podpisana w roku 1997.
W tym czasie w ramach istniejącej współpracy realizowano zadania w dziedzinie
wymiany doświadczeń samorządowych, kulturalnych, polegających na wzajemnych
kontaktach młodzieży, zespołów sportowych, organizowaniu wspólnych koncertów
muzycznych jak i realizację projektów promujących poszczególne miasta, organizowaniu
warsztatów literacko-artystycznych oraz wyjazdów turystycznych w celu poznania miast
i regionów.
W ramach istniejącej współpracy Gmina Namysłów patronowała w nawiązaniu
kontaktów i nawiązaniu współpracy pomiędzy szkołami i Domami Kultury z poszczególnych
miast partnerskich.
W 2018 roku, decyzją Burmistrza Namysłowa, w organizowanych corocznie Dniach
Namysłowa nie wzięli udziału przedstawiciele żadnego z miast partnerskich. Także
w świętach poszczególnych miast nie uczestniczyły delegacje z Namysłowa.
W ramach współpracy partnerskiej zorganizowano we Lwowie wystawę rysunku
namysłowskiego grafika Kazimierza Antoniego Drapiewskiego oraz w Jaremczu wizytę
przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
X Bezpieczeństwo
10.1. Straż Miejska
Straż Miejska podjęła w 2018 roku 2612 interwencji porządkowych wynikających ze
środków oddziaływania wychowawczego. W efekcie nałożono 55 mandatów karnych, które
dotyczyły najczęściej: wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym
i społecznym, wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie o odpadach, ustawie
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
wykroczenia

przeciwko

urządzeniom

użytku

publicznego,

wykroczenia

obyczajności publicznej, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia.
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przeciwko

W omawianym, okresie Straż Miejska odebrała 1100 zgłoszeń i zawiadomień od
mieszkańców, ponadto podjęła 1567 interwencji prewencyjnych.
Przeprowadzano działania związane z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.
Na koszt gminy zapewniono opiekę: 67 psom przekazanym następnie nowym właścicielom,
przeprowadzono leczenie 93 psów, wykonano zabieg kastracji i sterylizacji 21 psów, oddano
do schroniska 5 psów oraz znaleziono domy dla 61 kotów, wykonano zabieg kastracji
i sterylizacji 116 kotów.

10.2. Policja
Mieszkańcy gminy Namysłów złożyli w 2018 roku 728 zawiadomienia o możliwości
popełnienia wykroczenia, 847 zawiadomień dot. popełnienia przestępstwa oraz 2 zgłoszenia
dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
Funkcjonariusze komendy przeprowadzili:
• 146 postępowań w sprawach przeciwko mieniu,
• 126 postępowań w sprawach przestępstw gospodarczych,
• działania oraz akcje informacyjne o programach prewencyjnych ogólnokrajowych,
w tym m.in.: „Bezpieczne Ferie”, „Wagarowicz”, „Bezpieczne Wakacje” (Bezpieczna
Woda), „Bezpieczna Droga do szkoły”.
•

działania oraz akcje informacyjne w programach prewencyjnych wojewódzkich,
w tym m.in.: „Bezpieczeństwo w miejscu publicznym w miejscu zamieszkania”,
„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,
„Patologie" „Narkomania" (spotkania w szkołach, z mieszkańcami). Program
wojewódzki „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w woj.
Opolskim na lata 2016-2019", przeciwdziałanie agresji – mowie nienawiści, hejt,
„Bezdomność i żebractwo", „Prostytucja", „Handel Ludźmi", „Patologie".

10.3. Straż Pożarna
W 2018 r. ilość wszystkich zdarzeń na ternie Gminy Namysłów wyniosła 488.
W porównaniu z rokiem 2017 nastąpił wzrost ilości zdarzeń o 95 interwencji. Ilość
miejscowych zagrożeń wzrosła o 22 zdarzenia, zaś ilość pożarów wzrosła o 71. O 2 zdarzenia
wzrosła również ilość alarmów fałszywych.
Poniższa tabela przedstawia ilość zdarzeń na terenie Gminy Namysłów z podziałem
na pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe .
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Ilość % zdarzeń

Gmina

Rok

Pożary

Miejscowe

Alarmy

zagrożenia

fałszywe

w gminie do
Suma

wszystkich
zdarzeń
w powiecie

2012

Miasto i Gmina
Namysłów

162

225

15

402

61,65 %

2013

118

156

17

291

56.07 %

2014

163

205

17

385

58,16 %

2015

175

311

39

525

55,37%

2016

86

236

31

353

58,25 %

2017

103

267

23

393

54,05 %

2018

174

289

25

488

55,83 %

Rok 2018 przyniósł również wiele zdarzeń, do których doszło na terenie Gminy
Namysłów. Poniżej przedstawiono część z nich:
•

07.01.2018 r. Głuszyna – pożar budynku mieszkalnego. Udział sił i środków: JRG –
5 zastępów, 8 strażaków; OSP – 3 zastępy, 13 druhów; brak osób poszkodowanych;
straty wyniosły około 300 tys. zł.

•

24.01.2018r. Namysłów ul. Reymonta – pomiar tlenku węgla (50ppm), jedna osoba
w wyniku zdarzenia poniosła śmierć. Udział sił i środków: JRG – 2 zastępy,
8 strażaków; zrm, patrol policji.

•

26.02.2018 r. Namysłów ul. 1 Maja – Pożar lokalu gastronomicznego. Udział sił
i środków: JRG – 4 zastępy, 10 strażaków. Brak osób poszkodowanych, straty wyniosły
około 5 tys. zł.

•

16.03.2018r. Namysłów ul. Bolesława Chrobrego – pomiar tlenku węgla (100ppm),
dwie osoby poszkodowane (dwie dziewczynki 16 i 14 lat, ewakuacja 11 osób. Udział sił
i środków: JRG – 2 zastępy, 9 strażaków; zrm, patrol policji.

•

01.04.2018 r. Ziemiełowice – pożar stodoły. Udział sił i środków: JRG – 6 zastępów,
10 strażaków; OSP – 5 zastępów, 27 druhów Straty wyniosły około 210 tys. zł.

•

06.04.2018 r. Namysłów ul. Sycowska – wyciek gazu LPG na stacji paliw. Udział sił
i środków: JRG – 2 zastępy, 8 strażaków, patrol policji.

•

14.05.2018 r. Namysłów ul. Oławska – pożar marketu Biedronka. Udział sił i środków:
JRG – 10 zastępów, 15 strażaków; OSP – 7 zastępy, 34 druhów; zrm, patrol policji,
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pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, grupa operacyjna Opole. Brak osób
poszkodowanych, straty wyniosły około 2750 tys. zł.
•

22.05.2018 r. Namysłów ul. Łączańska – pożar hali malarni. Udział sił i środków: JRG
– 4 zastępy, 9 strażaków; OSP – 3 zastępy, 11 druhów. Brak osób poszkodowanych;
straty wyniosły około 100 tys. zł.

•

27.05.2018 r. Smarchowice Wielkie – awaryjne lądowanie samolotu ultra lekkiego.
Udział sił i środków: JRG – 2 zastępy, 8 strażaków. Brak osób poszkodowanych, straty
wyniosły około 50 tys. zł.

•

15.06.2018 r. Gręboszów – zderzenie czołowe dwóch samochodów osobowych, 3 osoby
poszkodowane udzielanie kpp oraz przekazanie ZRM, Udział: JRG – 3 zastępy,
9 strażaków, 2 karetki pogotowia, LPR patrol policji. Straty wyniosły około 75 tys. zł.

•

23.07.2018 r. Namysłów – zderzenie samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym,
3 osoby poszkodowane udzielenie kpp oraz przekazanie ZRM. Udział: JRG – 3 zastępy,
9 strażaków, OSP – 1 zastęp, 8 druhów, 2 karetki pogotowia, LPR. Patrol policji. Straty
wyniosły około 50 tys. zł.

•

12.09.2018 r. Namysłów ul. Oleśnicka – pożar instalacji technologicznej w zakładzie
produkcyjnym Velux NB Polska. Udział sił i środków: JRG – 3 zastępy, 8 strażaków.
OSP – 1 zastęp, 6 druhów; brak osób poszkodowanych, straty 200 tys. zł.

•

22.10.2018 r. Namysłów ul. Oleśnicka, Hala produkcyjna – wyciek amoniaku 1 osoba
poszkodowana; udzielenie kpp oraz przekazanie ZRM. Udział sił i środków: JRG –
6 zastępów, 13 strażaków; OSP – 2 zastępy, 8 druhów; grupa operacyjna Opole,
karetka pogotowia, patrol policji.

•

26.11.2018 r. Namysłów ul. Sikorskiego – pożar lokalu gastronomicznego Udział sił
i środków: JRG – 2 zastępy, 8 strażaków; patrol policji, pogotowie energetyczne.
Brak osób poszkodowanych; straty wyniosły około 20 tys. zł.

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

stanowiących własność Gminy Namysłów

i

nieobciążonych

ograniczonymi prawami rzeczowymi i prawem użytkowania wieczystego wynosi ogółem 1424 ha, w tym miasto – 433 ha, wieś – 991 ha.
Gmina posiada również grunty położone na terenie Gminy Wilków o pow. 3,3970 ha.
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Gmina jest właścicielem gruntów o łącznym obszarze 85.3798 ha, które oddano
w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Polskiemu Związkowi Działkowców i innym osobom prawnym. Z wykazanej ogólnej
powierzchni w tej grupie przypada na:
1. Osoby fizyczne i Spółkę „ZAN”

27,4990 ha,

2. Namysłowską Spółdzielnię Mieszkaniową

0,7506 ha,

3. Polski Związek Motorowy

0,9284 ha,

4. Spółdzielczy Zespół Gospodarczy „Rolnik"

0,0740 ha,

5. Zakład Energetyczny

0,0559 ha,

6. Bank Spółdzielczy

0,0452 ha,

7. Spółkę z o.o. „Hortus", „Tesco”

0,3570 ha,

8. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

0,0703 ha,

9. Polski Związek Działkowców

54,7555 ha,

10. Spółki Akcyjne

0,7345 ha,

11. Namysłowski Ośrodek Kultury

0,1094 ha.

W ogólnej powierzchni gruntów ujęte są nieruchomości zabudowane i niezabudowane
oddane w użyczenie, w użytkowanie, administrowanie w szczególności w:
1. Krasowicach o pow. 65,8200 ha dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie – składowisko odpadów,
2. Smarchowicach Wielkich o pow. 25,2410 ha dla Zakładu Wodociągów i Usług
Komunalnych „EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie – pola irygacyjne,
3. Namysłowie o pow. 52,4693 ha dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie,
4. Przeczowie o pow.11,56 ha dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie,
5. Budynki świetlic wiejskich: w Baldwinowicach na działce o pow. 0,0124 ha,
w Bukowie Śląskiej na działce o pow. 0,0188 ha, w Brzozowcu na działce o pow.
0,1800 ha, w Igłowicach na działce o pow. 0,0400 ha, w Kamiennej na działce o pow.
0,0117 ha, w Kowalowicach na działce o pow. 0,2300 ha, w Krasowicach na działce
o pow. 0,1000 ha, w Ligocie Książęcej na działce o pow. 0,3500 ha, w Ligotce na
działce o pow. 0,8900 ha, w Łączanach na działce o pow. 0,4945 ha, w Mikowicach
na działce o pow. 3,7300 ha, w Minkowsku na działce o pow. 0,1500 ha, w Nowym
Folwarku na działce o pow. 0,3400 ha, w Przeczowie na działce o pow. 0,1600 ha,
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w Smarchowicach Małych na działce o pow. 0,0100 ha, w Woskowicach Małych na
działce o pow. 0,0200 ha, w Ziemiełowicach na działce o pow. 0,1753 ha, w Nowych
Smarchowicach na działce o pow. 0,10 ha, w Rychnowie na działce o pow. 0,1300 ha,
w Smarchowicach Śląskich na działce o pow. 0,1200 ha oraz w Namysłowie na
działkach o pow. 0,2000 ha – dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury,
6. Teren zielony przy ul. Sikorskiego o powierzchni 0,8750 ha.
7. Obiekty położone w Namysłowie tj. basen (Centrum Turystyki i Rekreacji
„DELFIN”), stadion, korty tenisowe, lodowisko „Biały Orlik”, hala sportowa,
„Orzeł”, boiska sportowe „Orlik 2012”, teren przy ul: Braterskiej, część płyty Rynku
pod ustawienie sztucznego lodowiska (0,0500 ha) na działkach o łącznej powierzchni
12,7694 ha, – oddano w dzierżawę i użyczenie dla Namysłowskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Sp. z o.o. w Namysłowie,
8. Zbiornik wodny „Michalice” o pow. 117,5005 ha – dla Zakładu Wodociągów i Usług
Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
9. Obiekty położone w Namysłowie tj. Ratusz Miejski, plac targowy oraz budynek
mieszkalny przy ul. Łączańskiej 11 na działkach o łącznej powierzchni 0,9285 ha,
– przekazano w administrowanie dla Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN”
Sp. z o.o. w Namysłowie,
10. Działki położone w Namysłowie o powierzchni 12,5400 ha oddane w użytkowanie
Polskiemu Związkowi Działkowców,
11. Działkę położoną w Namysłowie o powierzchni 1,3877 ha oddano w dzierżawę pod
budowę żłobka Fundacja Ekologiczna – Wychowania i Sztuka „Elementarz”.
Aktualnie w trwałym zarządzie gminnych jednostek oświatowych znajduje się 16,1369
ha gruntów. Nieruchomości w zarządzie innych gminnych jednostek o łącznym obszarze
0,4155 ha w tym:
Ośrodek Pomocy Społecznej

- 0,0741 ha,

Środowiskowy Dom Samopomocy

- 0,1374 ha,

Żłobek

- 0,2040 ha.

W roku 2018 nabyto ogółem – 0,0695 ha:
• nabycie od osoby fizycznej (pod drogę) Nowy Folwark

- 0,0010 ha,

• pod drogi przy ulicy Oławskiej w Namysłowie

- 0,0685 ha.

• nabycie w drodze spadku lokalu przy ul. Sejmowej 9/6 oraz boksu garażowego.
Z zasobu gminnego w roku 2018 zbyto ogółem – 6,5085 ha:
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• sprzedaż różnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na rzecz osób
fizycznych i prawnych – 6,4973 ha
• sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Sejmowej 9/6 o pow. 48,03m² oraz boksu
garażowego przy ul. Buczka o pow. 13,26 m²,
• przy zamianie gruntu pod drogę(Nowy Folwark) – 0,0112 ha.
Gmina Namysłów posiada w zasobie mieszkania komunalne w ilości 85 lokali
mieszkalnych. Na terenie miasta 18 mieszkań, które są wynajęte oraz na terenie wiejskim 67
lokali tj. w Jastrzębiu, Krasowicach, Rychnowie. W Jastrzębiu na koniec roku 2018 były
4 lokale wolne. Lokale przydzielane były dla osób z listy oczekujących znajdującej się
w ZAN. Stan budynków jest dobry. Przeprowadzane są bieżące remonty. Czynsz za najem
lokali naliczany jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza Namysłowa.
Pozostały zasób mieszkaniowy na terenie miasta został przekazany aportem spółce
gminnej – Zakład Administracji Nieruchomości Sp. Z o.o.
Własnością Gminy jest budynek byłego Dworca PKP w Namysłowie, Pawłowicach
i Smogorzowie. Budynek Dworca w Namysłowie jest w bardzo dobrym stanie technicznym
11.2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy przez Spółkę „ZAN”
Spółka zarządzała 52 budynkami (w tym 22, które stały się wspólnotami) będącymi
przedmiotem aportu. Obecnie administruje 122 Wspólnotami Mieszkaniowymi.
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Spółka wykonała niżej wymienione roboty
remontowe:
•

instalacyjne (m.in. wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, uszczelnienie instalacji
gazowej, remont instalacji c.o., wymiana przyłączy wodno-kanalizacyjnych), stolarskie,
ogólnobudowlane, dekarskie

•

zduńskie (budowa i przebudowa pieców)

•

elektryczne (m.in. wymiana instalacji elektrycznej)

•

modernizacje wewnętrznych ins.c.o. w mieszkaniach z wymianą pieca
Ponadto wykonywane były przeglądy okresowe wszystkich budynków zarządzanych

przez Spółkę oraz przeglądy kominiarskie, szczelności instalacji gazowej, instalacji
elektrycznej oraz usuwanie różnego rodzaju awarii.
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11.3. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Spółka „ZAN” w swoich zasobach posiada:
•

167 budynków łącznie, z tego

•

28 budynków własność w 100 %

•

52 budynki umorzone w 100 %

•

139

budynków

w

różnym

udziale

mieszkania

w

budynkach

Wspólnot

Mieszkaniowych.
Łącznie 592 lokale mieszkalne z tego 68 są to lokale socjalne.
Ze wszystkich budynków 2 są nowo wybudowane, jeden oddany do użytku w 2018
roku z 35 lokalami mieszkalnymi, drugi z 14 lokalami mieszkalnymi oddany do użytku
w 2008 roku. Poza tym dwa budynki są po generalnym remoncie, jeden oddany w 2005 roku,
a drugi w 2018 r. Resztę zasobów stanowią stare budynki wybudowane w latach
przedwojennych, a nawet w 1805 r., a maksymalnie w 1970 r.
W 2018 roku wpłynęło 75 wniosków o wynajem lokalu z zasobów Gminy Namysłów.
Propozycje Komisji dot. oceny wniosków wynajmu przedkładane były do rozpatrzenia
Burmistrzowi Namysłowa.
Na liście przydziałów na początku 2018 r. znajdowało się 39 rodzin (w tym: 27 rodzin
umieszczonych na liście przydziału w latach ubiegłych oraz 12 rodzin zakwalifikowanych na
listę przydziałów w poszczególnych kwartałach) w następujących grupach tj.:
• rodziny 5 osobowe – 3,
• rodziny 4 osobowe – 8,
• rodziny 3 osobowe – 4,
• rodziny 2 osobowe – 3,
• rodziny 1 osobowe – 21.
W czerwcu 2018 r. Komisja dokonała weryfikacji wniosków osób umieszczonych na
liście przydziałów w latach ubiegłych.
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie wystąpił
z pismami do 30 rodzin umieszczonych na liście przydziałów o ponowne złożenie wniosku,
celem weryfikacji sytuacji mieszkaniowej.
Wnioski do ponownej weryfikacji złożyło 27 rodzin, z czego z listy przydziału zostało
skreślonych 12 rodzin:
• 5 rodzin, ponieważ nie spełniały kryteriów ww. załącznika do uchwały,
• 2 rodziny, w związku z przydziałem lokalu mieszkalnego w trakcie przeprowadzania
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weryfikacji przez Komisję Mieszkaniową
• 1 rodzina, w związku ze zgonem osoby oczekującej na liście przydziałów
• 4 rodziny nie złożyły weryfikacji wniosku, tym samym rodziny te zostały skreślone
z listy przydziałów.
W 2018 roku przydzielono 63 mieszkania:
•

24 mieszkania wynajęte osobom umieszczonym na liście przydziałów,

•

34 mieszkania zamienione na wolny lokal mieszkalny,

•

4 mieszkania przydzielone na podstawie wyroku przyznającego prawo do lokalu
socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego,

•

1 mieszkanie przydzielone decyzją Burmistrza Namysłowa.

Rozkład w następujących grupach kształtował się w nw. sposób:
•

2 rodziny 5-osobowe,

•

6 rodzin 4-osobowych,

•

7 rodzin 3-osobowych,

•

11 rodziny 2-osobowych,

•

37 rodzin 1-osobowych.

Na liście wynajmu na koniec 2018 roku pozostało 28 rodzin, w tym 13 rodzin z listy
rocznej i 15 rodzin z list kwartalnych.
Niezależnie od listy wynajmu na wynajem lokalu socjalnego oczekuje 21 rodzin
umieszczonych w rejestrze uprawnionych do wynajmu lokalu socjalnego, na podstawie
prawomocnego wyroku sądowego, przyznającego prawo do lokalu socjalnego oraz 5 rodzin
oczekujących na pomieszczenie tymczasowe.
11.4. Działania Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie
Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne i remontowe są zgodne z dotychczasową
polityką inwestycyjną na terenie Gminy Namysłów w dziedzinie energetyki cieplnej.
W 2018 roku jako główne zadanie inwestycyjne „ZEC” Namysłów Sp. z o.o.
przeprowadził modernizację instalacji odpylania 4 kotłów WCO 80 na kotłowni K-2 przy
ul. Łączańskiej 12. Zadanie to polegało na wykonaniu zmodernizowanej instalacji odpylania
na kotłowni K-2 w oparciu o wysokosprawne odpylacze cyklonowe. Realizacja tego zadania
wynikła z konieczności sprostania zaostrzonym wymaganiom w zakresie zmniejszenia
dopuszczalnej emisji pyłu do atmosfery. W przypadku kotłowni K-2 nastąpiło zmniejszenie
dopuszczalnej emisji pyłu do poziomu poniżej 200 mg/m3.
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W 2018 roku „ZEC” Namysłów zrealizował również zadanie inwestycyjne polegające
na przyłączeniu do miejskiej sieci cieplnej kolejnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych
w rejonie ulicy Armii Krajowej oraz Piastowskiej w Namysłowie.
W wyniku realizacji tego zadania do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono
14 lokali mieszkalnych o łącznej kubaturze 5 576 m3.
Kolejnym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2018 r. była modernizacja
dwufunkcyjnego węzła cieplnego nr 8 przy ul. Kolejowej 41 polegająca na wymianie całego
układu regulacji automatycznej węzła, wraz z wymianą pomp na wysokosprawne pompy
regulowane elektronicznie oraz modernizacją układu hydraulicznego węzła oraz jego osprzętu
pomocniczego.
Zgodnie z przepisami metrologicznymi przeprowadzono również w 2018 roku
niezbędną wymianę niektórych liczników ciepła, z funkcją radiowego odczytu wartości
energii cieplnej, jak również zainstalowano nowe układy pomiarowe na obiektach
przyłączanych.
Łączna wartość netto zadań inwestycyjnych wyniosła 419 918,20 zł.
Do najważniejszych prac remontowych zrealizowanych w 2018 roku należy zaliczyć:
wymianę lejów węglowych na kotłowni K-2 ul. Łączańskiej 12 oraz na kotłowni K-1
ul. Reymonta w Namysłowie, remont (wymiana na betonowy) ogrodzenia na kotłowni K-1
przy ul. Reymonta, malowanie hali kotłów na kotłowni K-2 ul. Łączańska 12, remont sklepień
zapłonowych kotłów na kotłowniach przy ul. Łączańskiej, przy ul. Reymonta oraz przy
ul. Pułaskiego, remont pokładów rusztowych kotłów oraz układów sztucznego ciągu na
kotłowniach „ZEC”, wykonanie ekspertyz kominów stalowych, remont układów pompowych
na kotłowniach i węzłach c.o. „ZEC” Namysłów, remonty instalacji technologicznych na
kotłowniach ZEC Namysłów, przeglądy-remonty sieci ciepłowniczych oraz węzłów c.o.,
remonty środków transportu, przeglądy napędów elektrycznych urządzeń technologicznych
na kotłowniach i węzłach c.o., remonty-przeglądy instalacji elektrycznych na obiektach
eksploatowanych przez „ZEC” Namysłów Sp. z o. o., wraz z przeprowadzeniem wymaganych
okresowych pomiarów.
XII Ład przestrzenny
12.1. Plan zagospodarowania przestrzennego
Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych
było 100% powierzchni gminy.
W 2018 r. podjęto 5 uchwał w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego i 1 uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (dot. wybranych działek w miejscowościach Kamienna,
Bukowa Śląska, Jastrzębie, Woskowice Małe, Smarchowice Wielkie).
W

zeszłym

roku

nie

zatwierdzono

żadnej

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego ani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W 2018 r. wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycja ta dotyczyła rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębie.
W poprzednim roku nie wydano żadnej decyzji o warunkach zabudowy.
12.2. Uchwała krajobrazowa
Dnia 17 czerwca 2017 r. zastała podjęta uchwała w sprawie przygotowania przez
Burmistrza Namysłowa projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
W roku 2018 prowadzono intensywne prace dotyczące finalnego kształtu uchwały.
Projekt przedstawiono ówczesnej Radzie Miejskiej. Następnie projekt uchwały wyłożono do
publicznego wglądu wyznaczając termin na składanie uwag.
Informacja o możliwości zapoznania się z projektem tzw. „uchwały krajobrazowej”
ukazała się na portalu facebook, w gazecie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego, celem uświadomienia jak największej liczby mieszkańców Gminy Namysłów
o ustaleniach przedmiotowej uchwały.
Obecnie projekt uchwały, po zakończeniu procesu konsultacji, został przekazany
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Namysłowie.

XIII Informacja publiczna, skargi, petycje
W roku 2018 do Urzędu Gminy wpłynęło:
• 69 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Zakres wnioskowanych
informacji był bardzo szeroki, w większości dotyczyły one: wykazu umów zawartych
przez gminę, realizowanych i planowanych inwestycji, realizacji budżetu, w tym
również wielkości wynagrodzeń, imprez organizowanych przez gminę. W przypadku
66

wniosków

(95,65%)

informacja

została

udostępniona

wnioskodawcy.

W przypadku 3 wniosków została wydana decyzja o odmowie udostępnienia
informacji publicznej,
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• 20 skarg, które dotyczyły m.in. działalności Burmistrza, pracowników Gminy
i dyrektorów jednostek, bezczynności organu, działań związanych z postępowaniem
egzekucyjnym, gospodarowania terenami gminnymi, wydawania koncesji na
sprzedaż alkoholu.
14 skarg zostało rozpatrzonych w bezpośrednim postępowaniu, 5 przekazano wg.
właściwości, 1 – anonimowa – nie została rozpatrzona.
• 3 petycje, które dotyczyły: budowy drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości
Minkowskie, zorganizowania przez Gminę Namysłów dziennej odpłatnej opieki
żłobkowej oraz zmiany decyzji dotyczącej wskazania miejsca obowiązku realizacji
obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI SP nr 3.
Pozytywnie została rozpatrzona petycja dotycząca zwiększenia miejsc żłobkowych.
XIV Realizacja polityk, programów i strategii
W roku 2018 obowiązywał nw. programy, polityki i strategie:
14.1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program określający lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód
społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu.
W 2018 r. zaplanowano wydatki na poziomie 601 000 PLN, a z tytułu wpłat za
wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu Gminy wpłynęło
561 820 zł, które zostały wydatkowane na realizację zadań:
a) funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4
– 259 187 zł.,
b) dotacje dla 11 organizacji i stowarzyszeń na realizację zadania publicznego
z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 119 486 zł.
W programach uczestniczyły 1573 osoby,
c) prowadzenie 5 Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych dla osób uzależnionych
i ich rodzin – 44 614 zł. W punktach pracowało 3 terapeutów, psycholog i radca
prawny, którzy przyjęli 447 osób i udzielili 921 konsultacji,
d) dofinansowano kolonie letnie dla 20 osób kwotą 10 000 zł,
e) dofinansowano imprezy plenerowe dla ok. 500 osób kwotą 6 000 zł.,
f) sfinansowano

działalność

Gminnej

Alkoholowych – 40 349 zł.,
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Komisji

Rozwiązywania

Problemów

g) dofinansowano modernizację płyty boiska „ORLIK-2012” przy ul. Reymonta –
61 000 zł.,
h) zakup materiałów i wyposażenia – 8 336 zł.
14.2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Program, który finansowany był z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. W roku 2018 r. w ramach programu wydatkowano 19 419 zł., z tego:
a) prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego przez terapeutę, który
skonsultował 128 osób – 7 200 zł.
b) warsztaty, spektakle i szkolenia, w których wzięło udział 1141 dzieci i młodzieży
ze szkół z terenu Gminy – 9 984 zł.,
c) zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych – 2 000 zł.
14.3. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Namysłów na lata
2017-2021
Strategia obejmuje trzy cele strategiczne: tworzenie warunków do zwiększenia
zatrudnienia oraz wspieranie i integrowanie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem
społecznym, wspieranie rodzin, zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju,
zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa
publicznego w gminie, profesjonalizacja służb społecznych oraz rozwijanie sektora
obywatelskiego.
Pomoc była udzielana z powodu: ubóstwa – 269 osób (29,53%), niepełnosprawności –
202 osoby (22,17 %), długotrwałej lub ciężkiej choroby – 234 osób (25,69 %), bezrobocia –
171 osób (18,77%), rodziny niepełne – 47 osób 5,20%), wielodzietności – 36 osób (4,28 %),
ochrony macierzyństwa – 34 osoby (3,73 %).
Przedziały wiekowe osób, którym wydano decyzje administracyjne: 0-18 r.ż. – 288 osób,
w tym 150 kobiet i 138 mężczyzn, 19-60 r.ż. – 262 osoby, w tym 125 kobiet i 137 mężczyzn,
powyżej 60 r.ż. 60 osób – 46 kobiet i 14 mężczyzn.
Mieszkańców miasta było 458 osób (50,27 %), a mieszkańców sołectw – 453 osoby
(49,73 %).
Wykształcenie osób korzystających z pomocy: 232 osoby bez wykształcenia, 39 osób
z wykształceniem gimnazjalnym, 247 osób z wykształceniem podstawowym, 129 osób
z wykształceniem średnim, 215 osób z wykształceniem zawodowym, 19 osób z ponad
licealnym i 16 osób z wykształceniem wyższym.
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Pod względem dochodu w rodzinie dane kształtowały się: do kryterium dochodowego
528 zł – 518 osób, od 528,01 zł – 701 zł – 182 osoby i powyżej 701 zł – 211 osób.
Okres korzystania z pomocy społecznej: do 12 miesięcy – 226 osób, 13-24 miesięcy – 55
osób, 25-36 miesięcy – 32 osoby, pow. 36 miesięcy – 598 osób.
Struktura rodzin: gospodarstwa jednoosobowe – 203 osoby, rodziny – 708 osób, w tym
286 osób w rodzinach wielodzietnych (52 rodziny).
Źródło utrzymania – emerytura – 169 osób, wynagrodzenie za pracę – 426 osób,
niezarobkowe źródło utrzymania (zasiłki) – 216 osób, gospodarstwo rolne – 6 osób,
działalność gospodarcza – 7 osób, brak dochodu – 84 osoby.
14.4. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wsparciem objętych zostało
546 osób, w tym w formie posiłku – 274 osoby i w formie zasiłku celowego na zakup
żywności – 394 osoby (niektóre z osób otrzymujących zasiłki celowe korzystało też z pomocy
w formie posiłku). Ogólny koszt programu to 311 967 zł, udział środków własnych – 125 190
zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 186 777 zł.
14.5. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.) Rada Miejska
w Namysłowie uchwałą 850/VII/18 z dnia 8 października 2018 r. przyjęła do realizacji
Program współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
Urząd Miejski współpracuje z sektorem pozarządowym poprzez zlecanie im realizacji
zadań publicznych. Poszczególne organizacje pozarządowe, znając potrzeby lokalne, znajdują
sposoby na ich zaspokojenie. Organizacje pozarządowe, zgodnie z zasadą partnerstwa, biorą
udział we współtworzeniu rocznego Programu współpracy. W czasie pisemnych konsultacji
zgłaszają swoje propozycje co do projektu Programu współpracy Gminy Namysłów z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach pomocniczości i suwerenności,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Realizowana była w kilkunastu
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obszarach, zarówno w formie zlecania realizacji zadań publicznych, jak i w formach
pozafinansowych.
Współpraca w formie finansowej obejmowała realizację zadań publicznych w zakresie
2 obszarów działania: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym.
W trybie otwartych konkursów ofert, organizowanych zgodnie z ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wykonanie zadań
przekazano środki finansowe w formie dotacji, w łącznej kwocie 580 000,00 zł, tj. na:
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 460 000,00 zł,
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 120 000,00 zł.
Ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, w tym na:
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 1, przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym - 1.
Złożono łącznie 26 oferty na realizację zadań publicznych z zakresu: wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej - 13, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym - 13.
Podpisano 23 umowy, w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 12, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 11.
Oprócz dotacji, w 2018 r. dofinansowano także:
• Patrol Rowerowy działający w ramach Porozumienia Namysłowskiego kwotą
1 000,00 zł,
• Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
„Nadzieja” w Namysłowie kwotą 2 000,00 zł,
• imprezy towarzyszące w czasie III Rajdu Namysłowskiego zorganizowanego przez
Automobilklub Opolski w kwocie 6 000,00 zł,
•

zakup nagród dla Namysłowskiego Stowarzyszenia Diabetyków kwotą 1 500,00 zł,

• zakup sprzętu dla Grupy Teatralnej Seniorów „RETROspekcji”, działającej przy
Namysłowskim Ośrodku Kultury kwotą 2 000,00 zł.
W ramach współpracy pozafinansowej Gmina Namysłów udzieliła organizacjom
pozarządowym wsparcia poprzez: nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych,
nieodpłatne udostępnianie sal narad na szkolenia i cykliczne spotkania, nieodpłatne
udostępnianie gadżetów promocyjnych Gminy Namysłów na wszelkiego rodzaju spotkania i
uroczystości, udzielanie informacji i doradzanie organizacjom pozarządowym przez wydziały
43

merytoryczne Urzędu Miejskiego w Namysłowie, pomoc w promowaniu działalności
organizacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i „Gazecie Namysłowskiej” oraz na
gminnych tablicach informacyjnych, znajdujących się na terenie miasta.
14.6. Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów
w latach 2012-2032.
W roku 2018 r. z dofinansowania skorzystało 28 osób, zebrano i unieszkodliwiono
ponad 30 t materiałów zawierających azbest.

14.7. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan

gospodarki

niskoemisyjnej

został

przyjęty

uchwałą

Rady

Miejskiej

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

zmniejszenia

uciążliwości

dla

mieszkańców

i

ograniczenia

emisji,

zrównoważona mobilność mieszkańców),
• gospodarka wodno-ściekowa (optymalny rozwój infrastruktury wodno-ściekowej),
• informacja i edukacja (promocja gospodarki niskoemisyjnej oraz szkolenia i działania
edukacyjne).
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14.8. Program profilaktyczny „Fioletowa wstążka”
Program, którego przedmiotem jest realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie
prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej oraz zakup i prowadzenie szczepień
ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. W 2018 roku programem
objęto 76 uczennic II klas gimnazjalnych z terenu Gminy Namysłów. Koszt zadania w roku
2018 wynosił 36.160,00 zł, w tym

dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia

w wysokości 14.464,00 zł.

14.9. Program Maluch + edycja 2018
Program Maluch + edycja 2018 – moduł 2. polegający na dofinansowywaniu miejsc
żłobkowych utworzonych przez Gminę Namysłów. Wysokość otrzymanego dofinansowania
162 000,00 zł., całkowity koszt funkcjonowania 714 237,14 zł.
14.10. Program Opieki nad Zabytkami Gminy Namysłów został stworzony na lata 20182021.
Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami w marcu 2018 r. przedmiotowy program został wysłany do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków celem uzyskania opinii niezbędnej do uchwalenia przez radę
miejską. Do dnia dzisiejszego, po kolejnych pismach z prośbą o opinię oraz po licznych
telefonach wykonanych do pracowników Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Konserwator
Zabytków nie przysłał opinii.
Gmina Namysłów posiada bogaty i różnorodny zasób dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego, z kilkoma obiektami o wartościach ponadregionalnych. Zamek
w Namysłowie o średniowiecznym rodowodzie czy drewniany kościół w Michalicach
z barokową polichromią wnętrza są zabytkowymi wizytówkami gminy.
Najważniejsze założenia

programu to: zachowanie i zarządzanie dziedzictwem

kulturowym, zahamowanie procesu degradacji lokalnych zabytków, zarządzanie lokalnym
zasobem zabytków, podnoszenie rangi obiektów i zespołów zabytkowych, ochrona
wiejskiego krajobrazu kulturowego, zachowanie historycznych układów ruralistycznych
w połączeniu z ochroną przyrody i rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenach wiejskich.
14.11. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Namysłów
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Namysłów został przyjęty uchwałą
nr 253/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. i obejmuje lata
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2016-2023. Program został przyjęty w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez zintegrowane działania

na

rzecz

lokalnej

społeczności,

przestrzeni i gospodarki. Program zawiera m.in.: diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych
oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych (w sferze gospodarczej, społecznej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej), wyznaczony obszar zdegradowany
i obszar rewitalizacji (obszar obejmujący ścisłe centrum miasta, tj. Rynek i ulice przyległe
oraz obszar wzdłuż ul. Władysława Stanisława Reymonta i ul. Kolejowej), wyznaczenie
obszaru zdegradowanego i obszar rewitalizacji, wizję obszaru po przeprowadzeniu
rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz kierunki działań, listę planowanych podstawowych
projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz listę pozostałych projektów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych wraz z mechanizmami zapewnienia komplementarności, zabezpieczenie
finansowe działań związanych z realizacją Programu.
Wszystkie ulice miasta zostały poddane analizie diagnostycznej, w oparciu o poniższe
wskaźniki:

efektywności

energetycznej

budynków,

pomocy społecznej,

bezrobocia

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

14.12

Wieloletni

plan

rozwoju

i

modernizacji

urządzeń

wodociągowych

i kanalizacyjnych na terenie Gminy Namysłów
Wieloletni plan realizowany przez Zakład Wodociągów i Usługo Komunalnych
„EKOWOD” Spółka z o.o. w Namysłowie, został przyjęty uchwałą nr 785/VII/18 Rady
Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. Plan ten został uchwalony na lata
2018-2020 i zawiera wykaz zaplanowanych przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w poszczególnych latach z uwzględnieniem
planowanych nakładów.
Przedmiotowy plan zawiera następujące przedsięwzięcia wodociągowo-kanalizacyjne
na terenie gminy:
• w ramach stacji uzdatniania wody Jana Pawła: modernizacja elewacji wieży
operacyjnej, odwiert studni,
• w ramach stacji uzdatniania wody Objazda: budowa zbiornika wody uzdatnionej
o poj. 616 m³ oraz wymiana pomp głębinowych, orurowania, modernizacja
obudowy studni, modernizacja linii teletechnicznej,
• w ramach sieci wodociągowej: monitoring, sterowanie i zarządzanie siecią
wodociągową i kanalizacyjną, sieci wodociągowej w Minkowskiem, sieci
wodociągowej na osiedlu przy ul. Gałczyńskiego w Namysłowie, budowa stacji
podnoszenia ciśnienia w Jastrzębiu,
• w ramach oczyszczalni ścieków: budowa systemu gospodarki osadowej,
• w ramach sieci kanalizacji sanitarnej: rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy
ul. Gałczyńskiego w Namysłowie, modernizacja przepompowni ścieków przy
ul. Pamięci Sybiraków i Tuwima w Namysłowie, budowa kanalizacji sanitarnej
Głuszyna – I etap – zakończenie, budowa kanalizacji sanitarnej Głuszyna – II etap,
dokumentacja techniczna sieci kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Śląskich
i Krasowicach, budowa tranzytów kanalizacyjnych dla terenu południowego gminy
Namysłów, modernizacja sieci kanalizacyjnej w ulicy Wały Jana III w Namysłowie,
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budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Smarchowicach – Zielony Dąb,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woskowicach Małych, koncepcja i projekt
techniczny sieci kanalizacyjnej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
w południowej części Namysłowa.
• Łączne nakłady finansowe na ww. inwestycje szacuje się na kwotę 49.383.000 zł,
w tym w roku 2019 – 4.179.000 zł, w roku 2020 – 25 874 000 i w roku 2021 –
19 330 000 zł. Inwestycje te planuje się zrealizować ze środków własnych Spółki
„EKOWOD” i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu.

XV Realizowane projekty
15.1. Radosne Przedszkolaki Gminy Namysłów
Projekt finansowany z EFS w kwocie 344 250,00 zł, w okresie od 01.09.2017 do
28.02.2019 w roku 2018 zrealizowano wsparcie na kwotę 179 855,61 zł. Projekt realizowany
jest w 11 Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego z terenu Gminy, wsparciem w ramach
projektu objętych zostało 342 dzieci oraz 14 nauczycieli, przedszkola doposażono w pomoce
i sprzęt do realizacji zajęć, zrealizowano zajęcia dodatkowe podnoszące jakość edukacji
przedszkolnej oraz zapewniono uczestnictwo nauczycieli w kursach, szkoleniach i studiach
podyplomowych.
15.2. Podnosimy jakość edukacji w gimnazjach z terenu Gminy Namysłów
Projekt finansowany ze środków EFS w kwocie 377 340,00 zł w okresie 25.05.201731.07.2019, w roku 2018 zrealizowano wsparcie 125 459,46 zł. Projekt realizowany jest
w 4 szkołach gimnazjalnych Gminy Namysłów, celem projektu jest: podniesienie
kompetencji kluczowych u 225 uczniów, organizacja 57 jednodniowych wyjazdów
edukacyjnych,

doposażenie

7

pracowni

szkolnych

oraz

podniesienie

kompetencji

zawodowych u 5 nauczycieli.
15.3. Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego
W 2018 r. w Gminie Namysłów zrealizowano zadania w ramach wydatków
bezpośrednich na kwotę 442.194,85 zł, w tym: 248.694,85 zł na wypłatę dla nauczycieli tzw.
„13” za 2017 r. i wynagrodzenia za realizację w 2018 r. 5438 godzin zajęć dla uczniów oraz
193.500 zł za organizację 43 wycieczek dla uczniów.
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15.4. Bliżej rodziny i dziecka
Program mający na celu wsparcie rodzin borykających się z problemami opiekuńczo –
wychowawczymi oraz wsparcie pieczy zastępczej. Program realizowany przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w ramach II edycji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego od lipca 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r. Wsparciem objęto 15 rodzin. Utworzono
Centrum Wsparcia Rodziny, z asystentem rodziny, psychologiem, prawnikiem i mediatorem.
Zaplanowane są 2 pikniki integracyjne rodzin zagrożonych i 2 wyjazdy integracyjne. Ogólny
koszt, realizowanego od lipca 2018 r. do grudnia 2020 r. projektu, zaplanowany został
w kwocie 290 964,45 zł. Wydatki w roku 2018 wyniosły 48 454,53 zł. Program finansowany
jest ze środków zewnętrznych.
15.5. Moja szkoła, mój sukces!
Projekt finansowany ze środków unijnych realizowany od października 2018
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Głuszynie.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 112 uczniów. Utworzenie
warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni
przyrodniczo-matematycznych, udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),wsparcie szkoły w procesie indywidualnej
pracy z uczniem oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w okresie 01.09.2018-30.06.2019.
Pozyskano środki w kwocie: 79.370,60 zł wydatkowano w 2018 roku, 17.317,42 zł.
15.6. Edukacja – przyszłością!
Projekt finansowany ze środków unijnych realizowany od października 2018 w Szkole
Podstawowej w Kamiennej
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, utworzenie warunków do
nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni przyrodniczomatematycznych, udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wsparcie szkoły w procesie indywidualnej pracy
z uczniem oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w okresie 01.09.2018-30.06.2019 r.
Do budżetu gminy pozyskano środki w kwocie: 67.366,15 zł wydatkowano w roku
2018, 14.260,10 zł.
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15.7. Moja szkoła, mój sukces!
Projekt finansowany ze środków unijnych, realizowany od października 2018
w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 156 uczniów z SP4
w Namysłowie, utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
poprzez doposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, udostępnienie uczniom
i nauczycielom nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wsparcie
szkoły w procesie indywidualnej pracy z uczniem oraz podniesienie kompetencji nauczycieli
w okresie 01.09.2018-30.06.2019 r.
Do budżetu gminy pozyskano środki w kwocie: 67.425,95 zł wydatkowano w roku
2018, 16.512,04 zł .

15.8. Edukacja bez barier!
Projekt finansowany ze środków unijnych, realizowany od października 2018 r.
w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie. Celem projektu
jest podniesienie kompetencji kluczowych u 272 uczniów z SP4 w Namysłowie, utworzenie
warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni
przyrodniczo-matematycznych, udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),wsparcie szkoły w procesie indywidualnej
pracy z uczniem oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w okresie od 01.09.2018 do
30.06.2019 r.
Do budżetu gminy pozyskano środki w kwocie: 87.231,50 zł wydatkowano w roku
2018, 19.353,61 zł.
15.9. Edukacja – przyszłością!
Projekt finansowany ze środków unijnych, realizowany od października 2018
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji
kluczowych u 137 uczniów z SP5 w Namysłowie, utworzenie warunków do nauczania
opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni przyrodniczomatematycznych, udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wsparcie szkoły w procesie indywidualnej pracy
z uczniem oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w okresie 01.09.2018-30.06.2019.
Do budżetu gminy pozyskano środki w kwocie: 87.851,65 zł wydatkowano w roku
2018, 17.169,60 zł
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15.10 Najważniejsze projekty inwestycyjne realizowane przy wykorzystaniu środków
UE

Lp.

Nazwa projektu

Koszt

Dofinansowanie

całkowity
Termomodernizacja Szkoły
1.

Podstawowej nr 5

789 240,65

499 840,11

5 882 716,70

4 820 716,70

2 951 250,00

2 508 562,50

454 449,44

185 776,82

1 648 454,63

1 024 305,59

421 495,05

220 003,70

w Namysłowie

Źródło

Okres

wsparcia

realizacji

RPO WO
2014-2020

2017-2018

Realizacja strategii
niskoemisyjnych na
2.

obszarze Subregionu
Północnego Województwa

RPO WO
2014-2020

2017-2019

Opolskiego
Utworzenie Centrum
3.

Bioróżnorodności nad
rzeką Widawą

RPO WO
2014-2020

2018-2020

w Namysłowie.
Rozbudowa drogi gminnej
4.

wraz z budową kanalizacji
deszczowej

PROW 20142020

2017-2018

w Smogorzowie
Budowa drogi gminnej
5.

w Smarchowicach
Wielkich
Budowa drogi

6.

w Kamiennej wraz
z odwodnieniem
Budowa dróg gminnych -

Modrzewiowej

PROW 20142020

2017-2018

2017-2018

rozwoju

gminnych - ulicy
7.

2020

Program

ulicy Budowa dróg
Świerkowej,

PROW 2014-

gminnej i
5 489 105,61

889 049,00

powiatowej
infrastruktury

i Wierzbowej

drogowej na

w Namysłowie wraz

lata 2016-2019.

z kanalizacją deszczową
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XVI Wykaz najważniejszych inwestycji zrealizowanych w roku 2018
1. Przebudowa drogi w Łączanach (w ramach inwestycji wykonano drogę o szerokości
3 m o nawierzchni z kostki betonowe) – wartość inwestycji: 119.310,00 zł.
2. Przebudowa ul. Szkolnej w Kowalowicach (w ramach inwestycji wykonano drogę
o szerokości 4,5 m o nawierzchni z mieszanki bitumicznej, wraz ze zjazdami z kostki
betonowej i odwodnieniem powierzchniowym) – wartość inwestycji: 347.048,41 zł.
3. Budowa drogi Namysłów-Kamienna (w ramach inwestycji wykonano drogę
o szerokości 5 m o nawierzchni z mieszanki bitumicznej, wraz z odwodnieniem
powierzchniowym) – wartość inwestycji: 608.768,23 zł.
4. Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. Oławska-Grunwaldzka w Namysłowie
wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – etap I: budowa ul. Wierzbowej,
ul. Świerkowa i części ul. Modrzewiowej (w ramach inwestycji wykonano drogi
o szerokości 5 m o nawierzchni z kostki betonowej, wraz z jednostronnymi
chodnikami i zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizacją deszczową
i oświetleniem drogowym) – wartość inwestycji: 5.800.768,53 zł.
5. Budowa chodników w ul. Witosa i Dąbrowskiej w Namysłowie (w ramach inwestycji
wykonano chodniki o szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej) – wartość
inwestycji: 153.424,42 zł.
6. Przebudowa ul. Kopernika, Sejmowej i Moniuszki w Namysłowie (w ramach
inwestycji wykonano drogi o szerokości 5 m o nawierzchni z mieszanki bitumicznej,
wraz z chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizacją deszczową
i oświetleniem drogowym – ul. Moniuszki) – wartość inwestycji: 3.343.397,47 zł.
7. Termomodernizacja remizy OSP w Głuszynie (w ramach inwestycji wykonano
kompleksową termomodernizację wraz z remontem pomieszczeń obiektu) – wartość
inwestycji: 433.255,00 zł.
8. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie (w ramach inwestycji
wykonano kompleksową termomodernizację wraz z remontem pomieszczeń
i częściową przebudową obiektu) – wartość inwestycji: 1.698.982,57 zł.
9. Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – I etap (w ramach inwestycji
wykonano nowe pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi i przemurowaniem
kominów) – wartość inwestycji: 209.501,86 zł.
10. Zagospodarowanie terenu przy Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie (w ramach
inwestycji wykonano alejki spacerowe o nawierzchni z płytek betonowych i kostki
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granitowej, wybudowano fontannę i pomnik Józefa Piłsudskiego, wyposażono teren
w ławki, kosze na odpady oraz założono zieleńce) – wartość inwestycji: 672.414,00 zł.
11. Rozbudowa placów zabaw (w ramach inwestycji rozbudowano place zabaw na terenie
Namysłowa, przy ulicach: Stawowej, Tęczowej-Prusa, Wileńska-Orląt Lwowskich,
Reja-Iwaszkiewicza, Polnej-Makowej, Kolejowej, Kochanowskiego oraz w „Parku
pod Grzybkiem” i na skwerze im. Profesora Leszka Kuberskiego) – wartość
inwestycji: 577.905,87 zł.
12. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów (w ramach
inwestycji wykonano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m o nawierzchni
z mieszanki bitumicznej w Objaździe oraz przebudowano chodnik na ciąg pieszorowerowy o szerokości 3 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową
oświetlenia w Namysłowie – ul. Sworowskiego) – wartość inwestycji: 611.615,51 zł.
13. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu (w ramach inwestycji zamontowano
18 aluminiowych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED przy ul. Dworcowej
i wzdłuż alei kasztanowej) – wartość inwestycji: 82.114,73 zł.
14. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzozowcu (w ramach inwestycji rozbudowano
istniejącą świetlicę o zespół dwóch toalet z korytarzem wejściowym oraz taras
z kostki betonowej i zadaszeniem o konstrukcji drewnianej) – wartość inwestycji:
169.325,87 zł.
15. Remont konserwatorski fontanny w Rynku w Namysłowie – wartość inwestycji:
93.000,00 zł.
16. Budowa Skateparku na terenie Namysłowa (w ramach inwestycji wykonano skatepark
przy ul. Kolejowej) – wartość inwestycji: 158.793,00 zł.
XVII Związki i stowarzyszenia
17.1. Związek Gmin Śląska Opolskiego.
25 listopada 2015 r., uchwałą nr 130/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie, Gmina
Namysłów przystąpiła do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęła jego Statut.
Celem Związku jest rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego.
Związek świadczy usługi na rzecz swoich członków, obejmujące następujące zadania:
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji mających znaczenie dla rozwoju
społecznego i gospodarczego gmin; prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej;
organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku; promocja gmin wobec
partnerów w kraju i za granicą; podejmowanie i realizacja przedsięwzięć gospodarczych
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o

charakterze

użyteczności

publicznej;

występowanie

do

władz

państwowych

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

do

zrównoważonego

rozwoju

jednostek

samorządu

terytorialnego;

podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizację wspólnych
przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój
obszaru funkcjonalnego; pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć
prorozwojowych i wspólną realizację projektów; wymianę informacji i doświadczeń
w zakresie wykonywanych zadań własnych Stowarzyszonych jednostek samorządu
terytorialnego; administrowanie wspólną infrastrukturą i pozostałym posiadanym majątkiem;
promocję i działalność informacyjną; współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami
o podobnych celach działania; inne działania realizujące cele statutowe.
Stowarzyszenie reprezentuje interesy jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych
w obszarze funkcjonalnym Kluczbork-Namysłów-Olesno i podejmuje się obrony tych
interesów.
XVIII Zarządzenia Burmistrza Namysłowa
W roku 2018 Burmistrz Namysłowa wydał 211 zarządzenia dotyczące:
• dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy 2018 roku – 23,
• ustalenia planu finansowego na 2018 rok,
• zmiany planu finansowego budżetu Gminy Namysłów na 2018 rok – 13,
• ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki
Zdrowotnej ,,Fioletowa Wstążka” obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi
HPV wśród dziewcząt będących uczennicami drugich klas gimnazjum z terenu Gminy
Namysłów,
• terminów

przeprowadzenia

postępowania

rekrutacyjnego

i

postępowania

uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok szkolny
2018/ 2019,
• powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych
z naborem kandydatów na stanowisko ds.: mienia komunalnego w Wydziale
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie;
windykacji należności gminnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego
w Namysłowie, obsługi Namysłowskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Namysłowie w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, drogownictwa
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
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pięciokrotnie – audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, obsługi
sekretariatu Urzędu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
informatyki oraz na stanowisko, Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim
w Namysłowie – 12,
• ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku,
• powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje
z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych
z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku oraz
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku,
• podziału środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
w 2018 roku,
• powołania zespołu mediacyjnego oraz ustalenia regulaminu mediacji w celu
polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody
w uprawach i płodach rolnych z wniosku Łukasza Smolarczyka oraz z wniosku
Krzysztofa Torka reprezentowanego przez pełnomocnika Wojciecha Krauze,
• zmian dotacji celowych w 2018 roku – 22,
• odwołania Zastępcy Burmistrza – Artura Włodarczyka,
• ustalenia stawek czynszu dzierżawy za nieruchomości zabudowane, oddane
w użytkowanie wieczyste na cele garażowe, dla których upłynął okres użytkowania
wieczystego na terenie Gminy Namysłów,
• ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2018 – 5,
• uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2018 roku – 9,
• uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2018 roku – 6,
• terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV szkoły podstawowej
powstałej z przekształcenia gimnazjum,
• zbycia nieruchomości w Namysłowie – 9,
• ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy
Namysłów,
• wniesienia wkładu pieniężnego do spółek gminnych: Namysłowskiego Ośrodka
Sportu

i

Rekreacji

Spółka

z

ograniczoną
56

odpowiedzialnością

z

siedzibą

w Namysłowie – 5, Zakładu Administracji Nieruchomości ,,ZAN” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie – 2, Namysłowskiego
Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie,
• sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy w 2017 roku,
• dzierżawy i najmu gruntów przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą -2
•

zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2018 rok,

• zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu,
• przekazania sprawozdania finansowego gminy Namysłów za 2017 rok,
• nabycia nieruchomości w Woskowicach Małych,
• zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru sołtysa w Żabie,
• ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2
w Namysłowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Smarchowicach Wielkich, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ligocie Książęcej, Przedszkola Nr 3 w Namysłowie, Przedszkola w Bukowie
Śląskiej – 7,
• zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Namysłowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jastrzębiu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich,
Przedszkola Nr 3 w Namysłowie oraz Przedszkola w Bukowie Śląskiej – 12,
• powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Namysłowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jastrzębiu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich,
Przedszkola Nr 3 w Namysłowie, Przedszkola w Bukowie Śląskiej, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Ligocie Książęcej – 7,
• przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Namysłów,
• powołania

Komisji

Egzaminacyjnych

do

przeprowadzenia

postępowań

egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego,
• zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług
VAT w Gminie Namysłów i jej jednostkach organizacyjnych,
• zbycia nieruchomości w Józefkowie,
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• zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia
kandydata na stanowisko Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach
Wielkich,
• przedstawienia informacji za I półrocze 2018 roku o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury,
• zamiany nieruchomości (w Przeczowie),
• zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie
Miejskim w Namysłowie – 3,
• wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów w związku z wyborami do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku,
• powierzenia stanowiska dyrektora do placówek: Przedszkola w Bukowie ŚląskiejMarii Rudnickiej, Szkoły Podstawowej Nr 1 – Jackowi Pawłowskiemu, Szkoły
Podstawowej Nr 2 – Arturowi Matkowskiemu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jastrzębiu – Włodzimierzowi Putowskiemu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w

Ligocie

Książęcej

–

Danucie

Spadło,

Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego

w Smarchowicach Wielkich – Elżbiecie Orlińskiej-Mościckiej – 6,
• powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
Małgorzacie Ruszczak,
• zatrudnienia Dyrektora Żłobka w Namysłowie – Ewa Skawińska-Dorociak,
• ustalenia regulaminu konkursu na najpiękniej udekorowaną zagrodę – 2,
• ustalenia regulaminu konkursu na różnorodne formy twórczości artystycznej
związanej z tradycją dożynkową – 2,
• udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej,
• zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek, czynszu za
dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących
własność Gminy Namysłów,
• nabycia własności nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym,
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• powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę
Namysłów,
• ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu
pomocy uczniom w 2018 roku - ,,Wyprawka Szkolna”,
• powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Namysłów,
• ustanowienia służebności gruntowej oraz przechodu i przejazdu na nieruchomości
stanowiącej mienie Gminy Namysłów,
• zbycia nieruchomości w Ligocie Książęcej,
• utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Suppont (HNS),
• określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek
budżetowych Gminy Namysłów,
• przedstawienia projektów uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
• zbycia nieruchomości w Woskowicach Małych,
• zbycia nieruchomości w Krasowicach,
• zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania,
• odwołania Zastępcy Burmistrza – Rafała Nowowiejskiego,
• powołania Zastępców Burmistrza: Ewelinę Moniuszko-Czuczwarę oraz Krzysztofa
Muchę,
• pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
dla: Katarzyny Kuśmierczyk, Eweliny Moniuszko-Czuczwary i Krzysztofa Muchy,
• odwołania Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury – Krzysztofa Balawandera,
• odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na
realizację zadań z zakresu wspierania kultury fizycznej w 2019 roku,
• powierzenie funkcji p.o. dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
– Jackowi Korzeniowi,
• odwołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej,
• zmieniające zarządzenie ws. powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej,
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• powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych,
• ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dot.
zapewnienia schronienia osobom bezdomnym,
• przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego dot. świadczenia usług
opiekuńczych dla dzieci,
• ustalenia wysokości stawek ekwiwalentu sędziowskiego za prowadzenie zawodów
sportowych.
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Załącznik nr 1
Raport o stanie Gminy Namysłów za rok 2018
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie:
Lp.

Tytuł uchwały

Nr uchwały

Data
podjęcia

Forma realizacji

1.

ws. zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Pawłowice
Namysłowskie na lata 2018-2024

774/VII/18

22.02.
2018 r.

zrealizowano

2.

ws. przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Namysłów

775/VII/18

22.02.
2018 r.

w trakcie realizacji

3.

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

776/VII/18

22.02.
2018 r.

w trakcie realizacji

4.

ws. przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Bukowa Śląska

777/VII/18

22.02.
2018 r.

w trakcie realizacji

5.

ws. przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Woskowice Małe

778/VII/18

22.02.
2018 r.

w trakcie realizacji

6.

ws. zmiany uchwały Nr 551/VII/16
Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia
30 listopada 2016 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego
wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, szczegółowe warunki
obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, wysokość
nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe
zasady jego przyznawania i
wypłacania,
a także kryteria i tryb przyznawania
oraz wysokość i warunki wypłacania
nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktycznowychowawcze

779/VII/18

22.02.
2018 r.

zrealizowano

7.

zmieniająca uchwałę ws. zasad
udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli

780/VII/18

22.02.
2018 r.

zrealizowano
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pełniących funkcję dyrektora,
wicedyrektora i inne stanowisko
kierownicze w przedszkolu, szkole
lub zespole oraz ustalenia
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy – Karta Nauczyciela,
nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców
zawodowych
8.

ws. zamiaru likwidacji Przedszkola w
Kowalowicach z Oddziałem
Zamiejscowym w Smogorzowie

781/VII/18

22.02.
2018 r.

zrealizowano

9.

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

782/VII/18

22.02.
2018 r.

zrealizowano

10.

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

783/VII/18

22.02.
2018 r.

zrealizowano

11.

ws. określenia szczegółowych
warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze

784/VII/18

22.02.
2018 r.

w trakcie realizacji

ws. uchwalenia Wieloletniego Planu
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych
Zakładu Wodociągów i Usług
Komunalnych ,,EKOWOD” Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w
Namysłowie na lata 2018-2020

785/VII/18

22.02.
2018 r.

w trakcie realizacji

12.
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Art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej nakłada
na radę gminy obowiązek podjęcia
uchwały w tej sprawie. Odpłatność za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze została określona w
zależności od dochodu podopiecznych
w stosunku do kryterium dochodowego
w pomocy społecznej. Usługi
opiekuńcze zostały przyznane 49
osobom, ich koszt to 187 214 zł.

13.

ws. stanowiska Rady Miejskiej w
Namysłowie w związku z
planowanymi przedsięwzięciami pn.
,,Budowa budynku inwentarskiego
do chowu trzody chlewnej z silosami
paszowymi i niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą” na działkach o
numerach ewidencyjnych 36/31 k. m.
2, obręb Minkowskie, oraz 15/12 k.
m. 2, obręb Przeczów, gmina
Namysłów, powiat namysłowski,
województwo opolskie

786/VII/18

22.02.
2018 r.

Przedsięwzięcie nie zostało
zrealizowane. Burmistrz Namysłowa
odmówił ustalenia środowiskowych
uwarunkowań realizacji
przedsięwzięcia.

14.

zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej

787/VII/18

22.02.
2018 r.

zrealizowano

15.

zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia
budżetu gminy na 2018 rok

788/VII/18

22.02.
2018 r.

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

16.

ws. udzielenia pożyczki dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Rychnowie na realizację zadania
współfinansowanego ze środków Uni
Europejskiej

789/VII/18

22.02.
2018 r.

Nie zrealizowano. Zarząd OSP w
Rychnowie pomimo zabezpieczenia
środków w budżecie i podjęciu
przedmiotowej uchwały nie wystąpił
do Burmistrza o udzielenie pożyczki.

17.

ws. ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6
lat, w publicznych przedszkolach
oraz publicznych innych formach
wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę
Namysłów

790/VII/18

22.02.
2018 r.

zrealizowano

18.

ws. zaciągnięcia kredytu

791/VII/18

26.02.
2018 r.

zrealizowano

19.

ws. nadania nazwy ulicy

792/VII/18

28.03.
2018 r.

zrealizowano

20.

ws. nadania nazwy skwerowi

793/VII/18

28.03.
2018 r.

zrealizowano

21.

ws. zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Ligota Książęca na lata

794/VII/18

28.03.
2018 r.

zrealizowano

2018-2024
22.

ws. podziału Gminy Namysłów na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic,
numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu

795/VII/18

28.03.
2018 r.

zrealizowano

23.

ws. podziału Gminy Namysłów na
stałe obwody głosowania ,ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych

796/VII/18

28.03.
2018 r.

zrealizowano

63

24.

ws. wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Namysłów w roli partnera do
przygotowania i realizacji projektu
pn. ,,Wzrost jakości usług
administracyjnych w Dzierżoniowie,
Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu,
Namysłowie, Prudniku” w ramach
Działania 2.18 Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 konkursu nr
POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18

797/VII/18

28.03.
2018 r.

w trakcie realizacji

25.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie
aneksu do umowy o partnerstwie na
rzecz realizacji projektu pn.
,,Realizacja strategii niskoemisyjnej
na obszarze Subregionu Północnego
Województwa Opolskiego”

798/VII/18

28.03.
2018 r.

zrealizowano

26.

ws. przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Namysłów w 2018
roku

799/VII/18

28.03.
2018 r.

zrealizowano

27.

ws. zmiany uchwały ws .zasad
wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Namysłów

800/VII/18

28.03.
2018 r.

w trakcie realizacji

28.

zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej

801/VII/18

28.03.
2018 r.

zrealizowano

29.

zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia
budżetu gminy na 2018 rok

802/VII/18

28.03.
2018 r.

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

30.

ws. nadania tytułu ,,Zasłużony
Obywatel Gminy Namysłów” Panu
Krystianowi Brzozowskiemu

803/VII/18

14.06.
2018 r

zrealizowano

31.

ws. zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Namysłów wraz
ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2017 rok

804/VII/18

14.06.
2018 r

zrealizowano

32.

ws. zatwierdzenia skonsolidowanego
bilansu Gminy Namysłów za 2017
rok

805/VII/18

14.06.
2018 r

zrealizowano

33.

ws. absolutorium dla Burmistrza
Namysłowa

806/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

34.

ws. nadania nazwy skwerowi

807/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

35.

ws. określenia zasad i trybu
udzielania dotacji z budżetu gminy na
prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach znajdujących się w

808/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano
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gminnej ewidencji zabytków,
usytuowanych w granicach
administracyjnych Gminy Namysłów
36.

ws. przyznania dotacji na prace
konserwatorskie fasady kamienicy
przy ulicy Rynek 2 zlokalizowanej w
Namysłowie

809/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

37.

ws. przyznania dotacji na prace

810/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

konserwatorskie elewacji kamienicy
przy ulicy Rynek 9 zlokalizowanej w
Namysłowie
38.

ws. przyznania dotacji na prace
konserwatorskie elewacji kamienicy
przy ulicy Rynek 12 zlokalizowanej
w Namysłowie

811/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

39.

ws. przyznania dotacji na prace
konserwatorskie organów firmy
Berschdorf z Nysy w kościele
parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i
Pawła w Namysłowie

812/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

40.

ws. przyznania dotacji na prace
konserwatorskie ołtarza bocznego
pw. Św.

813/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

Barbary i konserwację ołtarza
bocznego pw. Św. Katarzyny w
kościele parafialnym pw. Św.
Michała Archanioła w Michalicach
41.

ws. przyznania dotacji na prace
konserwatorskie drzwi głównych do
budynku plebanii Parafii pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Przeczowie

814/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

42.

ws. przyznania dotacji na prace
konserwatorskie witraży w kościele
parafialnym pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Kowalowicach

815/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

43.

ws. przyznania dotacji na roboty
budowlane w kościele filialnym pw.
Św. Wawrzyńca w Jastrzębiu

816/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

44.

ws. przyznania dotacji na roboty
budowlane w kościele parafialnym
pw. Wniebowzięcia NMP w Ligocie
Książęcej

817/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

45.

ws. przyznania dotacji na prace
konserwatorskie polegające na
renowacji tabernakulum ołtarza
głównego w kościele pw. Św.

818/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano
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Jadwigi w Kamiennej
46.

ws. przyznania dotacji na prace
konserwatorskie ołtarza głównego
kościoła filialnego pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Smarchowicach
Śląskich

819/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

47.

ws. przyznania dotacji na prace
konserwatorskie elewacji i pokrycia
dachowego wieży kościelnej kościoła
filialnego pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej i św. Jerzego w
Krasowicach

820/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

48.

ws. przyznania dotacji na prace
konserwatorskie w kościele
parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela
w Smogorzowie

821/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

49.

zmieniająca uchwałę ws. przyjęcia do
realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa
Wstążka”

822/VII/18

14.06.
2018 r.

w trakcie realizacji

50.

ws. likwidacji Przedszkola w
Kowalowicach z Oddziałem
Zamiejscowym w Smogorzowie

823/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

51.

zmieniająca uchwałę ws. nadania
imienia Szkole Podstawowej nr 5 w
Namysłowie

824/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

52.

zmieniająca uchwałę ws. zasad
udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli
pełniących funkcję dyrektora,
wicedyrektora i inne stanowisko
kierownicze w przedszkolu, szkole
lub zespole oraz ustalenia
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy – Karta Nauczyciela,
nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców
zawodowych

825/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

53.

ws. przystąpienia Gminy Namysłów
do realizacji projektu pn. ,,Bliżej
Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin
przezywających problemy
opiekuńczo – wychowawcze oraz

826/VII/18

14.06.
2018 r.

w trakcie realizacji

66

wsparcie pieczy zastępczej – II
edycja” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa VIII
Integracja Społeczna,
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego, jako Partner
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Opolu
54.

ws. ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych

827/VII/18

14.06.
2018 r.

w trakcie realizacji
Zgodnie z art. 97 ust. 5 rada gminy
ustala w drodze uchwały szczegółowe
zasady ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia, a więc
także w schroniskach dla osób
bezdomnych.
Odpłatność za pobyt w schronisku
została określona w zależności od
dochodu osób skierowanych w
stosunku do kryterium dochodowego w
pomocy społecznej. Ze schronienia
skorzystało łącznie 10 osób, koszt to
41 049 zł.

55.

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

828/VII/18

14.06.
2018 r.

w trakcie realizacji

56.

zmieniająca uchwałę ws. poboru
podatków i opłat w drodze inkasa,

829/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso
57.

zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej

830/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

58.

zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia
budżetu gminy na 2018 rok

831/VII/18

14.06.
2018 r.

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

59.

ws. wzniesienia pomnika Marszałka

832/VII/18

14.06.
2018 r.

zrealizowano

833/VII/18

14.08.
2018 r.

zrealizowano

Józefa Piłsudskiego
60.

ws. utworzenia odrębnych obwodów
głosowania w wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

67

ws. przyznania dotacji na prace
konserwatorskie elewacji frontowej
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Bohaterów
Warszawy 4 zlokalizowanego w
Namysłowie

834/VII/18

14.08.
2018 r.

Przyznanych środków nie wypłacono,
ponieważ wspólnota mieszkaniowa
złożyła wniosek o rozwiązanie umowy
za porozumieniem stron.

ws. przyznania dotacji na prace
konserwatorskie elewacji kamienicy
przy ul. Krakowskiej 14
zlokalizowanej w Namysłowie

835/VII/18

14.08.
2018r.

zrealizowano

63.

ws. przyznania dotacji na prace
konserwatorskie elewacji wschodniej
i północnej wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ulicy Komuny
Paryskiej 2 zlokalizowanego w
Namysłowie

836/VII/18

14.08.
2018 r.

zrealizowano

64.

ws. przyznania dotacji na prace
konserwatorskie elewacji kamienicy
Rynek 11 zlokalizowanej w
Namysłowie

837/VII/18

14.08.
2018 r.

zrealizowano

65.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Wołczyn w
sprawie organizowania, prowadzenia
i finansowania nauki religii wyznania
Zielonoświątkowego dla uczniów
szkół Gminy Namysłów w
pozaszkolnym punkcie
katechetycznym Zboru Kościoła
Zielonoświątkowego w Wołczynie

838/VII/18

14.08.
2018 r.

zrealizowano

66.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Miasto
Oleśnica w sprawie organizowania,
prowadzenia i finansowania nauki
religii wyznania Zielonoświątkowego
dla uczniów szkół Gminy Namysłów
w pozaszkolnym punkcie
katechetycznym Zboru Kościoła
Zielonoświątkowego w Oleśnicy

839/VII/18

14.08.
2018 r.

zrealizowano

67.

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

840/VII/18

14.08.
2018 r.

w trakcie realizacji

68.

zmieniająca uchwałę ws. zasad
udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli
pełniących funkcję dyrektora,
wicedyrektora i inne stanowisko

841/VII/18

14.08.
2018 r.

zrealizowano

61.

62.

68

kierownicze w przedszkolu, szkole
lub zespole oraz ustalenia
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy – Karta Nauczyciela,
nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców
zawodowych
69.

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

842/VII/18

14.08.
2018 r.

zrealizowano

70.

ws. ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi

843/VII/18

14.08.
2018 r.

w trakcie realizacji
Zgodnie z art. 97 ust. 5 rada gminy
ustala w drodze uchwały szczegółowe
zasady ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia, a więc
także w schroniskach dla osób
bezdomnych.
Odpłatność za pobyt w schronisku
została określona w zależności od
dochodu osób skierowanych w
stosunku do kryterium dochodowego w
pomocy społecznej. Ze schronienia
skorzystało łącznie 10 osób, koszt to
41 049 zł.

71.

zmieniająca uchwałę w sprawie
prowadzenia przez Urząd Miejski
w Namysłowie wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych Gminy
Namysłów

844/VII/18

69

14.08.
2018 r.

zrealizowano

72.

zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia jednostek budżetowych
gromadzących dochody na
wydzielonym rachunku, źródeł tych
dochodów i ich przeznaczenia oraz
sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego dochodów i wydatków
nimi finansowanych, dokonywania w
nim zmian i ich zatwierdzania

845/VII/18

14.08.
2018 r.

zrealizowano

73.

ws. niedochodzenia należności
o charakterze cywilnoprawnym

846/VII/18

14.08.
2018 r.

zrealizowano

74.

zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej

847/VII/18

14.08.
2018 r.

zrealizowano

75.

zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia
budżetu gminy na 2018 rok

848/VII/18

14.08.
2018 r.

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

76.

ws. nadania tytułu „Zasłużony
Obywatel Gminy Namysłów” Panu
Andrzejowi Tomczykowi

849/VII/18

8.10.
2018 r.

zrealizowano

77.

ws. przyjęcia „Rocznego Programu
współpracy Gminy Namysłów z
organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
2019 rok”

850/VII/18

8.10.
2018 r.

zrealizowano

78.

ws. przyjęcia do realizacji projektu
oraz wniesienia wkładu własnego do
projektu pn. „Edukacja bez barier” nr
projektu RPOP.09.01.01-16-0004/18

851/VII/18

8.10.
2018 r.

zrealizowano

79.

ws. przyjęcia do realizacji projektu
oraz wniesienia wkładu własnego do
projektu pn. „Edukacja-przyszłością”
nr projektu RPOP.09.01.01-160005/18

852/VII/18

8.10.
2018 r.

zrealizowano

80.

ws. przyjęcia do realizacji projektu
oraz wniesienia wkładu własnego do
projektu pn. „Moja szkoła, mój
sukces” nr projektu RPOP.09.01.0116-0006/18

853/VII/18

8.10.
2018 r.

zrealizowano

81.

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

854/VII/18

8.10.
2018 r.

w trakcie realizacji
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82.

zmieniająca uchwałę ws.
przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wsi Bukowa Śląska

855/VII/18

8.10.
2018 r.

w trakcie realizacji

83.

ws. skargi na działalność Burmistrza
Namysłowa

856/VII/18

8.10.
2018 r.

zrealizowano

84.

ws. skargi na działalność Burmistrza
Namysłowa

857/VII/18

8.10.
2018 r.

zrealizowano

85.

ws. skargi na działalność Burmistrza
Namysłowa

858/VII/18

8.10.
2018 r.

zrealizowano

86.

ws. stanowiska-apelu Rady Miejskiej
w Namysłowie w związku z
występami objazdowych
przedstawień i pokazów,
wykorzystujących dzikie zwierzęta,
na nieruchomościach będących
własnością Gminy Namysłów

859/VII/18

8.10.
2018 r.

nie zrealizowano

87.

zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej

860/VII/18

8.10.
2018 r.

zrealizowano

88.

zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia
budżetu gminy na 2018 rok

861/VII/18

8.10.
2018 r.

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

89.

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

862/VII/18

8.10.
2018 r.

w trakcie realizacji

90.

ws. wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Namysłowie

1/VIII/18

22.11.
2018 r.

zrealizowano

91.

ws. wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Namysłowie

2/VIII/18

22.11.
2018 r.

zrealizowano

92.

ws. wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Namysłowie

3/VIII/18

22.11.
2018 r.

zrealizowano

93.

ws. powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Namysłowie

4/VIII/18

13.12.
2018 r.

zrealizowano

94.

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

5/VIII/18

13.12.
2018 r.

zrealizowano

95.

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

6/VIII/18

13.12.
2018 r.

zrealizowano

96.

ws. powołania Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Rady Miejskiej w
Namysłowie

7/VIII/18

13.12.
2018 r.

zrealizowano
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97.

ws. powołania Komisji Budżetu i
Gospodarki Rady Miejskiej w
Namysłowie

8/VIII/18

13.12.
2018 r.

zrealizowano

98.

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

9/VIII/18

13.12.
2018 r.

zrealizowano

99.

ws. ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Namysłowa

10/VIII/18

13.12.
2018 r.

zrealizowano

100.

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

11/VIII/18

13.12.
2018 r.

zrealizowano

101.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i przedszkoli
oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania, a także terminu i
sposobu rozliczania wykorzystania
dotacji

12/VIII/18

13.12.
2018 r.

zrealizowano

102.

ws. podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w zakresie
dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności oraz
świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023

13/VIII/18

13.12.
2018 r.

w trakcie realizacji

103.

zmieniająca uchwałę ws. zasad
zwrotu wydatków poniesionych na
świadczenia z pomocy społecznej

14/VIII/18

13.12.
2018 r.

w trakcie realizacji

104.

ws. ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023

15/VIII/18

13.12.
2018 r.

w trakcie realizacji

105.

zmieniająca uchwałę ws. przyjęcia do
realizacji projektu oraz wniesienia
wkładu własnego do projektu pn.
„Edukacja bez barier” nr projektu
RPOP.09.01.01-16-0004/18

16/VIII/18

13.12.
2018 r.

zrealizowano

106.

zmieniająca uchwałę ws. przyjęcia do
realizacji projektu oraz wniesienia
wkładu własnego do projektu pn.
„Moja szkoła, mój sukces!” nr
projektu RPOP.09.01.01-16-0006/18

17/VIII/18

13.12.
2018 r.

zrealizowano

107.

o zmianie uchwały ws. zaciągnięcia
kredytu

18/VIII/18

13.12.
2018 r.

zrealizowano
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108.

zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej

19/VIII/18

13.12.
2018 r.

zrealizowano

109.

zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia
budżetu gminy na 2018 rok

20/VIII/18

13.12.
2018 r.

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