Uchwała Nr XIV/108/2016
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.”

Na podstawie art.12 pkt 4 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co
następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.”, stanowiącą
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego
Sławomir Gradzik
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POWIAT NAMYSŁOWSKI

STRATEGIA ROZWOJU
POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO do 2023 r.

NAMYSŁÓW, STYCZEŃ 2016
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WSTĘP
Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r. jest najważniejszym dokumentem planistycznym
organizującym kluczowe założenia rozwojowe realizowane przez samorząd powiatowy.
Zakres przedmiotowy dokumentu oparto o Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
Zgodnie z nią powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Zapisy
strategii w głównej mierze odnoszą się do wymienionego katalogu zadań, a także do kontekstu i uwarunkowań
zewnętrznych związanych ze współpracą z podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie polityki rozwoju oraz
partnerami z sektora gospodarczego i pozarządowego.
Celem strategii rozwoju jest określenie priorytetów na najbliższe lata – lata kluczowe dla możliwości realizowania
zmian społeczno – gospodarczych. Będzie to czas drugiej, pełnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na
lata 2014 – 2020 wspierającej:
• innowacyjność,
• kooperację na różnych szczeblach władz samorządowych, ale także grup społecznych,
• holistyczne postrzeganie problemów i metod ich rozwiązywania.
Przedstawione kierunki rozwoju mają na celu przygotowanie Powiatu Namysłowskiego na dynamicznie
zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, a także uczynić go kreatorem i proaktywnym
aktorem działań służących rozwojowi wspólnoty lokalnej oraz inicjatorem ponadlokalnych inicjatyw
przyczyniających się do budowania stabilnej pozycji w regionie i kraju. Realizując w ten sposób również
nowy paradygmat polityki rozwoju regionalnego.
Planowanie strategiczne oparto o kluczowe elementy, które pozwolą zrealizować przedstawione powyżej
założenia:
• zidentyfikowany potencjał endogeniczny,
• wysoką jakość kapitału ludzkiego,
• zrównoważony rozwój i innowacje,
• dialog i współpracę.
Szeroka partycypacja społeczna, uznana za jeden z filarów skutecznego zarządzania rozwojem, została
zainicjowana już na etapie konstruowania dokumentu, tak aby głos mieszkańców, ich włączenie i zaangażowanie
miały realne odzwierciedlenie w proponowanych do realizacji kierunkach.
Powiat Namysłowski ze względu na swoje położenie geograficzne, zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ale również dzięki przyjęciu nowej orientacji czy modelu rozwoju, ma szanse być miejscem wyróżniającym
się na mapie Polski. Marka Powiat Namysłowski to zapewnienie o dobrej jakości życia, możliwości wszechstronnego
i innowacyjnego rozwoju, a także skutecznego zarządzania i wykorzystania potencjału do kreowania działań
i inicjatyw umożliwiających pełne wykorzystanie szans rozwojowych.
Strategia Rozwoju Powiatu do 2023r. ma być narzędziem stymulującym pozytywne przekształcenia w sferze
publicznej, społecznej i gospodarczej.
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PRACE DIAGNOSTYCZNE
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METODOLOGIA I SYSTEM OPRACOWANIA STRATEGII
Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r. powstała z inicjatywy Zarządu Powiatu Namysłowskiego.
Jej obecny kształt to wynik wielomiesięcznej pracy interdyscyplinarnej grupy – Zespołu Roboczego pod
przewodnictwem Sekretarza Powiatu.
Elementy budowy strategii:
1. Opracowanie formularzy ankietowych i przeprowadzenie badania wśród mieszkańców,
2. Opracowanie diagnozy – społeczno gospodarczej,
3. Opracowanie analizy SWOT,
4. Organizacja spotkań warsztatowych na obszarze gmin Powiatu Namysłowskiego celem wypracowania wstępnych założeń strategicznych,
5. Opracowanie obszarów, celów strategicznych i kierunków rozwojowych Powiatu Namysłowskiego,
6. Przeprowadzenie konsultacji społecznych części postulatywnej projektu strategii,
7. Uzupełnienie projektu i przyjęcie strategii.

Schemat organizacyjny budowy niniejszej strategii rozwoju obrazuje poniższy diagram:
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gospodarcza
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Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.
TERMIN

Luty/marzec 2015

Luty/kwiecień 2015

Luty 2015
Marzec 2015
Marzec 2015
Kwiecień 2015
Kwiecień 2015
Maj 2015
Maj 2015
Czerwiec 2015
Czerwiec 2015
Grudzień 2015
Styczeń 2016
Styczeń 2016
Luty 2016
Luty 2016


ZADANIE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ankieta partycypacyjna dla mieszkańców
PR
Udostępniona on line na stronie www starostwa
Przeprowadzona wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych (spotkania
w szkołach
Konkurs plastyczny dla uczniów:
PR
Rozstrzygnięcie 20.04.2015
Wręczenie nagród 02.05.2015r (Święto Flagi)





Podanie składów i terminów spotkań podzespołów tematycznych
opracowujących strategię
Przedstawienie raportów z diagnoz obszarów tematycznych

Koordynator podzespołu

Opracowanie raportu zbiorczego z diagnoz tematycznych
Posiedzenie Zespołu Roboczego – omówienie raportu z diagnoz
Raporty z opracowania SWOT dla obszarów tematycznych
Raport ogólny SWOT
Posiedzenie Zespołu Roboczego - omówienie raportu ogólnego SWOT
Warsztaty strategiczne (konsultacje społeczne)
- Warsztaty w 5 gminach powiatu
- Ankieta dla uczestników spotkań
Raport z warsztatów strategicznych i opis ankiet
Opracowanie części postulatywnej
Wersja robocza dokumentu
Konsultacje społeczne wersji roboczej dokumentu – możliwość
wniesienia uwag
Finalna wersja dokumentu
Przyjęcie dokumentu przez Radę Powiatu Namysłowskiego

PR
Szef Zespołu Roboczego
Koordynator podzespołu
PR
Szef Zespołu Roboczego
PR

Koordynator podzespołu







PR
Szef Zespołu Roboczego
PR
PR






PR



Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

Niniejszy dokument składa się z części diagnostycznej oraz części postulatywnej, stanowiącej najważniejszy
rezultat procesu budowania Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r., zawierającej wizję, misję,
obszary, cele strategiczne i kierunki rozwojowe. Część postulatywna zawiera również wskaźniki realizacji strategii,
opis finansowania, analizę spójności strategii z innymi dokumentami strategicznymi oraz sposób monitorowania,
ewaluacji i aktualizacji strategii.
Wskazane w strategii obszary strategiczne, kierunki rozwojowe oraz kierunki działań znajdują swoje
odzwierciedlenie w przeprowadzonej szerokiej analizie stanu aktualnego Powiatu Namysłowskiego oraz
zasobów, jakimi dysponuje samorząd. Założenia strategii w pełni wpisują się w wizję i cele strategiczne rozwoju
województwa opolskiego oraz ogólne kierunki rozwoju kraju.
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DANE PODSTAWOWE
Powiat Namysłowski zlokalizowany jest w północo – zachodniej części województwa opolskiego. Cześć obszaru
znajduje się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i innych cennych przyrodniczo terenów, co
w znacznej mierze determinuje funkcje gospodarcze. Czynnikiem wpływającym na rozwój jest położenie
w sąsiedztwie Aglomeracji Dolnośląskiej i Opolskiej oraz szlaków komunikacyjnych: wojewódzką osią północ południe (dzięki drodze 454), trasą S-8 oraz autostradą A-4.
W skład Powiatu Namysłowskiego wchodzi pięć gmin: Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój i Wilków.
Jedynym ośrodkiem miejskim jest Namysłów. Miasto jest centrum administracyjnym i usługodawczym (zdrowie,
opieka społeczna, kultura, itd.) oraz gospodarczym powiatu.
Obszar miejski, stanowiący swoisty biegun wzrostu w wymiarze lokalnym, znajduje się również pod wpływem
negatywnych trendów ogólnowojewódzkich dotyczących zwłaszcza sfery społecznej, tj.: wysokiego poziomu
bezrobocia, rozwarstwienia społecznego, niskiego poziomu przedsiębiorczości mieszkańców.1
W wymiarze terytorialnym, dotyczącym polityki rozwoju, Powiat Namysłowski podzielony jest na następujące obszary:
• Namysłów – miasto wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji,
• Obszary wiejskie wymagające wsparcia procesów rozwojowych ( gminy: Namysłów, Wilków, Pokój)
• Obszary wiejskie wymagające wsparcia procesów rozwojowych - o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej
(gminy Świerczów i Domaszowice)2

Powiat Namysłowski zajmuje powierzchnię
748,18 km²

Powiat3

Liczba mieszkańców zamieszkujących powiat
wynosi 42881osób4.

Powierzchnia
[km²]
Jednostka terytorialna

brzeski

875,96

głubczycki

672,63

kędzierzyńsko-kozielski

625,13

kluczborski
krapkowicki

gminy bez miast
na prawach
powiatufaktyczne miejsce
zamieszkania stan na
31 XII
ogółem 2013 Osoba

OPOLSKIE

884270

Powiat brzeski

91981

851,91

Powiat kluczborski

67256

441,80

Powiat namysłowski

42881

Powiat nyski

140628

Powiat prudnicki

56828

Powiat głubczycki

47453

namysłowski

748,18

nyski

1223,88

oleski

973,38

opolski

1586,63

Powiat krapkowicki

65113

prudnicki

571,55

Powiat oleski

65653

strzelecki

744,27

Powiat opolski

133217

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., s. 128.
Ibidem, s.71.
Dane GUS
4
Dane GUS za 2013r, stan na 31.12.2013.
1
2
3
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Gęstość zaludnienia w powiecie (na tle województwa):

Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu, dane za 2013 r.

Ludność według miejsca zamieszkania

Jednostka
terytorialna

Powiat namysłowski

stałe miejsce
zameldowania
stan na 31 XII
ogółem

w miastach
faktyczne miejsce
zamieszkania
stan na 31 XII
ogółem

stałe miejsce
zameldowania
stan na 31 XII
Ogółem

na wsi
faktyczne miejsce
zamieszkania
stan na 31 XII
ogółem

2013

2013

2013

2013

osoba
-

osoba

Osoba
-

osoba

16123

26758

Źródło: GUS, dane za 2013 r.

Współczynnik urbanizacji w Powiecie Namysłowskim wynosi 37,6%.
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SYNETEZA DIAGNOZY
SPOŁECZNO–GOSPODARCZEJ
POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
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SYNETEZA DIAGNOZY SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ
DLA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej Powiatu Namysłowskiego jest pierwszym etapem planowania
strategicznego. Dokonanie analizy aktualnego stanu kluczowych obszarów sfery społecznej i ekonomicznej
pozwoliło na określenie problemów i wyzwań, na które odpowiedź stanowić będą cele strategiczne i kierunki
rozwojowe proponowane w przedmiotowym dokumencie planistycznym.
Całość analizy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Poniżej zostaną zaprezentowane główne
efekty przeprowadzonej diagnozy w podziale na wyodrębnione obszary tematyczne.
WYNIK ANALIZY
•
•
•
•

•

•
•
•
•

WYZWANIA

KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA POWIATU
niski poziom innowacyjności podmiotów gospodarczych • wykorzystanie funduszy europejskich na lata 2014-2020 w celu
działających na obszarze powiatu,
podniesienia konkurencyjności powiatu namysłowskiego, zarówno
średni poziom nasycenia rynku podmiotami gospodarczymi,
przez podmioty publiczne, jak i prywatne
brak kooperacji z instytucjami naukowo – badawczymi • stymulowanie innowacyjności (zwłaszcza w sektorze MŚP) poprzez
i niskie nakłady na działalność badawczo – rozwojową,
wspieranie działań B+R, konsorcjów lokalnych na rzez innowacji,
brak instytucji wspomagającej prowadzenie działalności • wsparcie dla powstawania instytucji otoczenia biznesu,
gospodarczej (instytucje otoczenia biznesu), sieciującej • działania informacyjne i promocyjne dla przedsiębiorców,
współpracę, inicjującej współpracę z sektorem naukowo - • podniesienie jakości kształcenia, skorelowanego z potrzebami lokalnej
badawczym, kreującej procesy innowacyjne,
gospodarki,
brak odpowiednich działań promujących przedsiębiorczość, • internacjonalizacja działań lokalnych przedsiębiorców – zagraniczne
(współpraca międzysektorowa – ułatwianie kontaktów
misje gospodarcze, adaptacja dobrych praktyk, udział w targach
w obrębie biznesu – jednostek samorządu – placówek
międzynarodowych,
badawczych – umożliwiające budowanie partnerstw • wsparcie działań z zakresu infrastruktury technicznej, ułatwiającej
lokalnych, prowadzenie dialogu społecznego, wspólne
prowadzenie działalności gospodarczej,
definiowanie specjalizacji obszarowych),
• działania na rzecz gospodarki elektronicznej - wsparcie działań
ograniczone możliwości rozwoju związane z przemysłem,
z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej i wdrażania e – usług,
niski stopień przyciągania inwestycji zagranicznych,
dominująca rola rolnictwa w obszarze gospodarki wiejskiej,
potencjał rozwoju działalności pozarolniczej m.in. w obszarze turystyki i agroturystyki

WYSOKA JAKOŚĆ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW
• bezrobocie jako główny problemem społeczny powiatu • ograniczanie negatywnych tendencji związanych z problemem
bezrobocia,
namysłowskiego,
• aktywizacja zawodowa mieszkańców, promocja przedsiębiorczości,
• wysoka stopa bezrobocia w grupie wiekowej do 25 r.ż.,
• zmiany strukturalne w systemie oświaty (w tym zmniejszająca się
• wzrost dynamiki zatrudnienia cudzoziemców,
liczba uczniów),
• duża koncentracja sieci szkolnej na terenie miasta Namysłowa,
• konieczność ciągłego rozwoju bazy kształcenia (zwłaszcza • spadająca subwencja oświatowa,
zawodowego) w celu dostosowania szkolnictwa do potrzeb • dostoswanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnych i regionalnych
rozwoju gospodarki,
przedsiębiorców – dopasowanie do zmian na rynku pracy, profilu lokalnych
• niewystarczająco skorelowana oferta kształcenia z lokalnym
przedsiębiorców tak, aby umożliwić absolwentom znalezienie zatrudnienia,
i regionalnym rynkiem pracy,
• rozwój szkolnictwa zawodowego m.in. poprzez modernizacja bazy
• dobra współpraca służb publicznych odpowiedzialnych za
kształcenia
bezpieczeństwo mieszkańców,
• inwestycje w infrastrukturę szkolną, podnoszące poziom nauczania, jego
• niski poziom zagrożenia przestępczością,
efektywność, zwiększające atrakcyjność szkół, a poprzez to zdolność
w konkurowaniu na rynku edukacyjnym z placówkami z powiatów
ościennych,
• podnoszenie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności kadry pedagogicznej,
• inicjowanie współpracy i koordynacja działań instytucji samorządowych,
szkół – instytucji rynku pracy, przedsiębiorców oraz jednostek naukowych
- w celu tworzenia płaszczyzn kooperacji umożliwiających dostosowywanie
ofert szkół do potrzeb rynku pracy,
• doposażenie i modernizacja sprzętu jednostek odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo publiczne,
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WYSOKA JAKOŚC OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
• systematyczny spadek liczby ludności powiatu namysłowskiego • wyzwania związane z sytuacją demograficzną
(najmniej zaludniony powiat województwa opolskiego),
(starzenie się społeczeństwa, migracje, spadek liczby ludności),
• ujemne saldo migracji (w tym migracji wewnętrznej oraz • doposażenie i modernizacja infrastruktury placówek ochrony zdrowia,
zewnętrznej),
• rozwój usług medycznych i rehabilitacyjnych skierowanych do osób starszych
• spadek poziomu przyrostu naturalnego,
(opieka geriatryczna) – związanych z procesami demograficznymi,
• postępujący proces starzenia się społeczeństwa,
• zintensyfikowanie działań profilaktycznych dotyczących chorób
• zadowalający dostęp do usług medycznych,
cywilizacyjnych i nowotworowych,
• niedobór kadry medycznej i niekorzystna struktura demo- • poprawa dostępności do usług zdrowotnych ,
graficzna tej grupy zawodowej
• wsparcie dla zastosowania nowoczesnych technologii i informatyzacji
• niedobory w jednostkach sprzętu medycznego,
w obszarze ochrony zdrowia: e-usługi, telemedycyna,
• liczba osób korzystających z pomocy społecznej systema- • działania z zakresu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego
tycznie zmniejsza się,
stylu życia,
• brak instytucjonalnego wsparcia w zakresie dziennej opieki • wsparcie społeczeństwa wobec zmian demograficznych i społecznych
dla osób starszych,
(dzienne domy opieki dla seniorów, rozwój instytucji pieczy zastępczej,
• brak mieszkań chronionych,
wzrost nakładów na rehabilitację i aktywizację osób niepełnosprawnych),
• ukierunkowanie działań (zarówno władz publicznych, jak i organizacji
• niska aktywność społeczna mieszkańców powiatu,
społecznych) na budowanie poczucia wspólnoty wśród mieszkańców
powiatu,
• zwiększenie roli partycypacji społecznej w obszarze zarządzania
sprawami publicznymi,
• zwiększenie wykorzystania instytucji konsultacji społecznych,
• zwiększenie zaangażowania władz publicznych we współpracę
z organizacjami pozarządowymi,
• zwiększenie roli niezależnych mediów lokalnych,
• szersze wykorzystanie potencjału organizacji wpierających aktywność
obywatelską – sołectwa, rady osiedli,

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
• zły stan techniczny dróg przebiegających przez teren
• poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach, poprzez
powiatu,
budowę i modernizację drogowej infrastruktury towarzyszącej, w tym
• wzrost natężenia ruchu (zwłaszcza w obrębie miasta
ścieżek rowerowych,
Namysłowa),
• budowa obwodnicy Namysłowa celem wyprowadzenia ruchu poja• za słabo rozwinięta infrastruktura okołodrogowa,
zdów ciężarowych z miejscowości,
• niski stopień rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
• ograniczenie ruch pojazdów w ścisłym centrum Namysłowa,
• rozwój sieć ścieżek rowerowych w obrębie Namysłowa i całego powiatu
(niwelowanie negatywnego wpływu transportu na środowisko poprzez
zastosowanie odpowiedniej infrastruktury - park&ride, bike&ride),
• zapewnienie współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przy planowaniu i realizacji inwestycji drogowych,
• opracowanie wieloletniego planu poprawy stanu dróg,
• rozwój e-usług w różnych sektorach: administracji publicznej, służbie
zdrowia, oświacie,
• podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności w zakresie wykorzystania technik ICT poprzez edukację w szkołach,
• wspieranie wdrażania rozwiązań integrujących elektronicznie usługi
publiczne i umożliwiających włączenie ich do sieci krajowych i międzynarodowych,
• edukacja w zakresie wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych,
• rozwój publicznych punktów dostępu do informacji i dostępu do sieci
szerokopasmowej,
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• dobry stan środowiska naturalnego na terenie powiatu,
• uwarunkowania naturalne sprzyjające rozwojowi alternatywnych
źródeł energii,
• różnorodność fauny i flory,
• występowanie terenów chronionych,

ŚRODOWISKO
• promocja działań na rzecz strategii niskoemisyjnych (zarówno przez
sektor publiczny, jak i prywatny), ograniczających emitowanie
szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
• promocja rozwiązań służących zrównoważonym inwestycjom infrastrukturalnym, wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie
technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii
pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach
termicznego i biochemicznego ich przekształcania,
• działania z zakresu edukacji ekologicznej,
• działania na rzecz ochrony zasobów naturalnych,

TURYSTYKA, KULTURA, PROMOCJA
• zasoby – naturalne, kulturowe i historyczne – pozwalające
na tworzenie nowych produktów turystycznych,
• niedostateczny rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej,
• rozproszona i niewystarczająco wykorzystująca endogeniczny
potencjał powiatu namysłowskiego oferta turystyczna,
• brak sieciowienia współpracy pomiędzy zainteresowanymi
podmiotami, niskie zaangażowanie nowych technologii,
w tym e – usług,
• brak spójnego systemu tworzącego markę miejsca
(place branding)
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• wykorzystanie zasobów (potencjał przyrodniczy i dziedzictwo kulturowe)
endogenicznych na rzecz rozwoju turystycznego powiatu,
• kreacja nowych, unikalnych produktów turystycznych,
• sieciowienie współpracy podmiotów odpowiedzialnych za rozwój
turystyki,
• kreacja marki <Powiat Namysłowski>,
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PODSUMOWANIE PRAC ANALITYCZNYCH I PARTYCYPACYJNYCH
Partycypacja społeczna
Kluczowym założeniem konstruującym metodologię tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do
2023 r. było jak najszersze włączenie mieszkańców w proces jej powstawania. Etap diagnostyczny przewidywał
wykorzystanie trzech narzędzi partycypacyjnych:
• Ankieta elektroniczna dla mieszkańców Jaki będzie Powiat Namysłowski w 2023 roku? zmieszczona na stronie
www Starostwa Powiatowego w Namysłowie, która zawierała pięć pytań:
1.
2.
3.
4.
5.

Jakie są najważniejsze zalety Powiatu Namysłowskiego?
Co najbardziej Ci przeszkadza lub czego najbardziej Ci brakuje w Powiecie Namysłowskim?
Jak trzy projekty zrobiłby/a/byś wspólnie, by w roku 2023 r. powiat spełniał Twoje oczekiwania?
Jakie wyzwania stoją przed mieszkańcami powiatu do 2023r.?
Co uważasz za ważne do tego byś mógł/a prowadzić zdrowy styl życia i być aktywnym w swoim
środowisku żyjąc na terenie Powiatu Namysłowskiego?

Większość respondentów wśród zalet powiatu wymieniała położenie geograficzne, sąsiedztwo ośrodków
miejskich Opola i Wrocławia, walory przyrodnicze, a także zlokalizowanie na tym terenie marki Browar Namysłów.
Elementy, które mieszkańcy uznali za uciążliwe lub zauważyli ich brak to głównie problem bezrobocia, zły
stan dróg, upolitycznienie sfery społecznej, niezagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Michalicach,
infrastruktura kulturalna – m.in. brak kina, czy brak inkubatora przedsiębiorczości. Większość ankietowanych
nie potrafiła wskazać konkretnych projektów, które należałoby przeprowadzić, aby powiat w 2023 r. spełniał ich
oczekiwania. Wśród propozycji przeważały te dotyczące rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Jako
główne wyzwania respondenci wymieniali walkę z bezrobociem, poprawę stanu dróg i jakości systemu edukacji.
Wśród elementów ułatwiających prowadzenie zdrowego trybu życia mieszkańcy wskazywali na potrzebę
budowy systemu ścieżek rowerowych i elementów infrastruktury rekreacyjno – turystycznej.
• Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami wszystkich gmin Powiatu Namysłowskiego, podczas których
prezentowano podstawowe założenia dokumentu strategicznego oraz dyskutowano o proponowanych
kierunkach rozwoju w ramach założonych obszarów tematycznych. W ich trakcie mieszkańcy mieli również
możliwość wypełnienia ankiety.
• Ankieta partycypacyjna. W badaniu posłużono się arkuszem zawierającym pytania zamknięte oraz otwarte.
Respondenci wartościowali dane zagadnienie w skali o 1 do 5 – gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, natomiast
5 ocenę najwyższą stawiając w przypisanej pozycji znak „x”. Łącznie podczas pięciu spotkań konsultacyjnych
wypełniono 88 ankiet. Potwierdziły one w znacznym stopniu tezy zawarte w diagnozie społeczno –
gospodarczej.
W celu włączenia młodych mieszkańców
Powiatu Namysłowskiego w proces powstawania Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r. ogłoszono konkurs
plastyczny, który umożliwił przedszkolakom i uczniom przedstawienie własnej wizji
tego, jak powinien wyglądać Powiat Namysłowski w 2023 r. (prace laureatów stanowią
załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu).

WŁĄCZENIE

ZAANGAŻOWANIE

DIALOG

KONSULTACJE
KONKRETNE
DZIAŁANIA

PLANY
PARTYCYPACJA

ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
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Wyniki badania ankietowego
Oceny w poszczególnych badanych obszarach przedstawiają się następująco:
KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA POWIATU
Pytanie
Jak ocenia Pan/Pani atrakcyjność
inwestycyjną powiatu?
Jak ocenia Pan/ Pani warunki do
prowadzenia działalności gospodarczej
na terenie Powiatu Namysłowskiego?
Jak ocenia Pan/Pani poziom innowacyjności
lokalnych przedsiębiorstw?
Jak ocenia Pan/Pani poziom rolnictwa
w Powiecie Namysłowskim?
Jak postrzega Pan/Pani współpracę
lokalnych przedsiębiorców z jednostkami
naukowo - badawczymi, instytucjami
otoczenia biznesu?

1

2

3

4

5

Uwagi/uzasadnienie

5

Uwagi/uzasadnienie

2.6
2.7

2.3
3.7
1.92

(1- nie ma współpracy, 2- jest na
niewystarczającym poziomie, 3- jest na
zadowalającym poziomie, 4- jest dobra, 5 jest
bardzo dobra)
TURYSTYKA, KULTURA, PROMOCJA
Pytanie

1

Jak ocenia Pan/Pani
atrakcyjność turystyczną powiatu?
Co Pana/Pani zdaniem
powinno być wizytówką powiatu?

Jak ocenia Pan/Pani działania instytucji
publicznych i organizacji pozarządowych
na rzecz promocji powiatu?

14

3

4

2.9
- proszę podkreślić 1 odpowiedź:
•
1. przyroda
•
3. turystyka
•
2. możliwości inwestycyjne
•
sport
•
kultura
Inne:

Proszę ocenić poszczególne elementy
infrastruktury turystycznej powiatu:
Baza noclegowa
Baza gastronomiczna
Ścieżki rowerowe
Obiekty sportowe
Wydarzenia kulturalne

2

2.4

2.9
1.6
2.7
2.6
2.4
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ŚRODOWISKO
Pytanie

1

2

Proszę ocenić stan elementów środowiska
naturalnego:
Czystość powietrza
Czystość wód powierzchniowych
Stan lasów
Stan zieleni komunalnej
Jak ocenia Pan/Pani usługi związane z
odbieraniem i segregacją śmieci?
Jak ocenia Pan/Pani stan infrastruktury
technicznej (wodociągowej i kanalizacyjnej)
na terenie powiatu?
Proszę wybrać działania na rzecz ochrony
środowiska, które zyskałyby Pana/Pani
poparcie:

3

4

5

Uwagi/uzasadnienie

3.9

3.4
3.7
3.3
3.3
3.0

- proszę podkreślić 3 odpowiedzi:
•
Zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych
•
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenu powiatu
•
Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez edukację ekologiczną
•
Wykorzystanie energii odnawialnej
•
Wspieranie produkcji ekologicznej
•
Likwidacja zagrożeń środowiska
•
Likwidacja zanieczyszczenia powietrza niską emisją
•
Inne…………

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Pytanie
Jak ocenia Pan/Pani jakość sieci drogowej
na terenie powiatu?
Jak ocenia Pan/Pani małą infrastrukturę
drogową na obszarze powiatu
(chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie,
przystanki, itp.)?
Jak ocenia Pan/Pani konieczność wykonania
obwodnicy miasta Namysłowa?
Jak ocenia Pan/Pani dostępność Internetu
szerokopasmowego na terenie powiatu?
Jak ocenia Pan/Pani dostępność do e-usług
w administracji publicznej?

1

2

3

4

5

Uwagi/uzasadnienie

2.0
2.1

3.8
2.0
2.2
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POMOC SPOŁECZNA/ZDROWIE/ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Pytanie
1
2
3
4
5
Uwagi/uzasadnienie
Jakie problemy społeczne dotyczące osób starszych
- proszę podkreślić 3 odpowiedzi:
mieszkających na terenie powiatu uważa Pan/Pani
•
1.problemy zdrowotne
za najważniejsze?
•
2. niskie świadczenia
•
samotność
•
brak możliwości spędzania czasu wolnego przez seniorów
•
niepełnosprawność
•
3.niewystarczający zakres usług opiekuńczych
•
3.ograniczony dostęp do całodobowej, instytucjonalnej
opieki (np.domu dziennego pobytu)
•
ograniczony dostęp do rehabilitacji
Inne…………………
Jakie problemy społeczne dotyczące rodzin
- proszę podkreślić 3 odpowiedzi:
zamieszkujących na terenie powiatu uważa Pan/
•
1. bezrobocie
Pani za najważniejsze?
•
3. ubóstwo
•
bezradność życiowa
•
3. alkoholizm
•
przemoc w rodzinie
•
2. migracje zarobkowe i rozpad rodzin
•
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
•
niepełnosprawność
•
ograniczony dostęp do poradnictwa specjalistycznego
•
brak mieszkań usamodzielniania, chronionych
Inne………………………………..
Proszę wskazać jakiego lekarza / rodzaju poradni
Geriatria, endokrynologia, onkologia, reumatologia alergolog, urolog,
brakuje na terenie powiatu (należy wpisać
gastrolog, kardiologia, neurolog, ortopedia, gastrolog, psychiatra,
maksymalnie 3 specjalności – odpowiedź proszę
diabetolog,
zamieścić w pozycji UWAGI)
Jak ocenia Pan/Pani poziom służby zdrowia na
2.8
terenie powiatu:
Lekarza pierwszego kontaktu
Poradni specjalistycznej
Lecznictwa zamkniętego (szpital)
Stomatologii
Jak ocenia Pan/Pani działanie organizacji
pozarządowych na terenie powiatu?

2.2
2.5
2.5
2.2

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW
Pytanie
1
2
3
4
Jak ocenia Pan/Pani umiejętności i zdolności niesienia
4.0
pomocy służb ratowniczo-gaśniczych powiatu?
Jak ocenia Pan/Pani poziom nauczania w placówkach
3.5
edukacyjnych powiatu?
Jak ocenia Pan/ Pani dostępność do opieki
3.2
przedszkolnej?
Jak ocenia Pan/Pani możliwość podjęcia pracy na
1.8
terenie powiatu?
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Uwagi/uzasadnienie
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Wskazania dotyczące zadowolenia z poziomu życia, określenia powiatu jako miejsca dobrego do życia i wskazania jego największych atutów:

LICZBA ANKIET
88 szt.

100%

ZADOWOLENIE Z POZIOMU ŻYCIA
58 tak
28 nie
2 nie mam zdania
65,9% tak
31,8 % nie
2,3 % nie mam zdania

POWIAT JAKO MIEJSCE DOBRE DO ŻYCIA
56 tak
26 nie
6 nie mam zdania
63.6% tak
29,5 % nie
6,9 % nie mam zdania

NAJWIĘKSZE ATUTY POWIATU
Liczba ankiet
88 szt.
100%
Wskazania:
- walory przyrodnicze
- handel, usługi, duża dostępność mieszkań
- dostępność handlowa
- cisza, spokój
- stawy

Liczba osób potrafiących wskazać największe atuty powiatu
51
57,9%
- park w Pokoju
- środowisko naturalne
- zabytki
- imprezy kulturalne
- położenie geograficzne (dostępność)
- dostępność komunikacyjna
- dobre relacje międzygminne

- młodzież
- klimat
- rolnictwo
- atrakcyjność inwestycyjna
- poziom szkolnictwa
(możliwość odbywania praktyk)
- brak przemysłu ciężkiego

KIERUNKI ROZWOJU POWIATU
Wskazania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

turystyka
przemysł
handel
usługi medyczne i rehabilitacyjne
rekreacja
edukacja ekologiczna
lecznictwo uzdrowiskowe
rolnictwo
usługi prozdrowotne

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na narastanie tendencji stagnacyjnych, które w sposób wyraźny
są odczuwalne przez mieszkańców. W kwestiach rozwojowych dominujący jest problem bezrobocia oraz
związane z nim aspekty: niska atrakcyjność inwestycyjna czy słaba zdolność innowacyjnych przekształceń
w przedsiębiorstwach oraz ubożenie społeczeństwa. Poszczególne badane obszary są oceniane na poziomie
dostatecznym i miernym, przy jednoczesnym ponad 60% zadowoleniu z życia i ocenie powiatu jako miejsca
dobrego do życia. Może to oznaczać, że mieszkańcy zdecydowanie oddzielają sferę prywatną od publicznej,
której efekty działań oceniają negatywnie. Ukierunkowania na potrzeby rodzinne, mniej społeczne potwierdza
również słaba organizacja społeczeństwa obywatelskiego i niedostateczny rozwój instytucji tzw. trzeciego
sektora.
Określając atuty powiatu oraz kierunki rozwoju mieszkańcy opisali także potencjał miejsca – „liveable” – miejsce
dobrego życia. Wynika to z uwarunkowań endogenicznych, środowiskowych i położenia geograficznego.
Jego pełne wykorzystanie będzie możliwe po zniwelowaniu wskazanych niedostatków, zwłaszcza infrastrukturalnych.
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ANALIZA SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
Etap diagnozy strategicznej zakończono przeprowadzeniem analizy metodą SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats).
Dla założonych sześciu obszarów tematycznych, strategicznych dla rozwoju Powiatu Namysłowskiego
określono słabe (które trzeba niwelować) i mocne (które należy wzmacniać) strony oraz szanse (które należy
wykorzystywać) i zagrożenia (których należy unikać).
Analiza SWOT wybranych obszarów strategicznych
KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA POWIATU
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
1. niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw, brak współpracy
1. dobrze rozwinięty sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
z sektorem naukowo – badawczym,
2. lokalizacja na terenie powiatu kilku dużych firm przemysłowych,
2. wysoki poziom bezrobocia,
3. otwarcie na dywersyfikację energetyczną – jako potencjał
3. niska atrakcyjność inwestycyjna dla potencjalnych inwestorów,
innowacyjności i nowych technologii,
4. brak umiędzynarodowienia działań gospodarczych,
4. infrastruktura gospodarcza – tereny inwestycyjne,
5. niski poziom promocji przedsiębiorczości,
5. potencjał rolnictwa i rybołówstwa,
6. brak sieciowania podmiotów gospodarczych, a także współpracy
6. zasoby endogeniczne (kulturowo- przyrodnicze) jako potencjał
międzysektorowej w ramach triady: biznes – sektor publiczny
dla rozwoju i komercjalizacji usług turystycznych i uzdrowiskowo– instytucje naukowe,
rehabilitacyjnych,
7. brak instytucji otoczenia biznesu,
7. potencjał rozwojowy wsi w działalności pozarolniczej
– np. branże business&biodiversity
8. niska cyfryzacja i wykorzystanie e-usług w działaniach
gospodarczych
SZANSE
1. rozwój inteligentnych specjalizacji regionalnych, a zwłaszcza
technologii rolno – spożywczych oraz life and environmental
science ( produkty ochrony zdrowia i fizjoterapii, zintegrowany
przestrzennie produkt turystyczny),
2. wykorzystanie funduszy europejskich na lata 2014-2020 w celu
podniesienia konkurencyjności Powiatu Namysłowskiego, zarówno
przez podmioty publiczne, jak i prywatne,
3. stymulowanie innowacyjności ( zwłaszcza w sektorze MŚP) poprzez
wspieranie działań B+R, konsorcjów lokalnych na rzez innowacji,
przemysłów kreatywnych,
4. wsparcie dla powstawania instytucji otoczenia biznesu,
5. internacjonalizacja działań lokalnych przedsiębiorców
– zagraniczne misje gospodarcze, adaptacja dobrych praktyk, udział
w targach międzynarodowych,
6. działania na rzecz gospodarki elektronicznej - wsparcie działań
z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej i wdrażania e – usług,
7. kreowanie współpracy międzysektorowej – ułatwianie kontaktów
w obrębie biznesu – jednostek samorządu – placówek badawczych
– umożliwiające budowanie partnerstw lokalnych, prowadzenie
dialogu społecznego, wspólne definiowanie specjalizacji
obszarowych. Wpisanie się w ogólnorozwojowe trendy
np. klasteringu (cluster-based economic development policy)
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ZAGROŻENIA
1. odpływ kapitału ludzkiego, w tym wykwalifikowanych kadr
do ościennych ośrodków, zwłaszcza Wrocławia i Opola,
2. niski potencjał konkurencyjności w regionie
– (m.in. niska atrakcyjność inwestycyjna),
3. niekorzystne zmiany demograficzne – starzenie się społeczeństwa,
spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym,
4. ograniczone zasoby finansowe na rozwój infrastruktury
(np. drogowej) ułatwiającej prowadzenie działalności gospodarczej

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO DO 2023 r.

WYSOKA JAKOŚĆ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW
OBSZAR EDUKACJA
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
1. przygotowane pomieszczenia warsztatowe oraz pozostałe zasoby 1. zmniejszająca się liczba uczniów,
lokalowe szkół,
2. techniczne zużycie bazy dydaktycznej,
2. dobrze przygotowana sieć szkół zawodowych wraz z fachowym
personelem,
3. uczniowie zdobywający doświadczenie w czasie staży i praktyk
zagranicznych,
SZANSE
1. możliwość pozyskania środków na doposażenie bazy kształcenia
praktycznego

ZAGROŻENIA
1. niż demograficzny,
2. zbyt niskie dofinansowanie zadań oświatowych,

WYSOKA JAKOŚĆ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW
OBSZAR RYNEK PRACY
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
1. duża aktywność i zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców
1. mało pracodawców tworzących nowe miejsca pracy,
oferowanymi przez PUP formami wsparcia,
2. niedostateczna ilość oferowanych miejsc pracy,
2. umiejętne pozyskiwanie środków przez PUP na wspieranie
3. mało ofert pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach (specjalistów),
lokalnej przedsiębiorczości (bezzwrotne dotacje)
4. duża odległość do ośrodków przemysłu, a więc możliwości
3. większość ofert pracy adresowanych do osób o niskich
korzystania z tamtejszych ofert pracy
kwalifikacjach
SZANSE
1. wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na personel z
wykształceniem technicznym,
2. możliwość pozyskania środków z UE na kształcenie,
przekwalifikowanie oraz doposażenie stanowisk pracy dla osób
bezrobotnych,
3. promowanie przedsiębiorczości

ZAGROŻENIA
1. dynamiczne zmiany na rynku pracy wymagające ciągłego
podnoszenia lub zmianę kwalifikacji,
2. wysoka stopa bezrobocia,
3. pogłębiające się bezrobocie mieszkańców obszarów wiejskich w
szczególności kobiet,
4. wzrastająca liczba emigrantów na rynku pracy

WYSOKA JAKOŚĆ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW
OBSZAR BEZPIECZEŃSTWO
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
1. duża ilość dobrze funkcjonujących OSP,
1. niedostosowane do realnych potrzeb zasoby sprzętowe służb
2. wysoka fachowość policji i straży pożarnej,
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
3. wysoki poziom bezpieczeństwa- mała ilość zdarzeń
katastroficznych
SZANSE
1. pozyskanie środków na doposażenie służb ratowniczych,
2. poczucie bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców powiatu,

ZAGROŻENIA
1. brak specjalistycznego i ciężkiego sprzętu niezbędnego w akcjach
ratowniczych,
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WYSOKA JAKOŚĆ OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
OBSZAR POMOC SPOŁECZNA
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
1. odpowiednio rozwinięta infrastruktura placówek pomocy
społecznej (powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodki
pomocy społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej, dom pomocy
społecznej, dom dziecka),
2. wykwalifikowana kadra pomocy społecznej,
3. istnienie ośrodków wsparcia dziennego działających na rzecz osób
niepełnosprawnych (warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowy
dom samopomocy)

SZANSE
1. możliwość pozyskiwania środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych,
2. wspieranie rozwoju i promowanie rodzinnej pieczy zastępczej,
3. realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu,
4. utworzenie ośrodka wsparcia dla osób starszych, w tym
niepełnosprawnych (domu dziennego pobytu),
5. utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ,
6. rozwój instytucjonalnej pieczy zastępczej (zwiększenie liczby
miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. domu dziecka),
7. partnerstwo instytucji pomocowych na rzecz społeczności lokalnej ,
8. działania na rzecz rodzin wielodzietnych zapobiegające
wykluczeniu społecznemu (np. „karta dużej rodziny”),
9. standaryzacja usług ,
10. zwiększenie dostępności usług

1.
2.
3.
4.
5.
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1. niedostateczna ilość środków finansowych na realizację zadań
własnych,
2. niedostosowanie domu dziecka do potrzeb niepełnosprawnych
wychowanków,
3. mała ilość kandydatów na rodziców zastępczych i rodzin zastępczych,
4. niewystarczająca liczba rodzin zastępczych, w tym specjalistycznych,
5. brak miejsc interwencyjnych w pieczy zastępczej,
6. brak mieszkań usamodzielnienia, chronionych,
7. brak domu dziennego pobytu dla seniorów,
8. ograniczony dostęp do rehabilitacji,
9. ograniczony dostęp do specjalistycznej pomocy i terapii,
10. niechęć do tworzenia grup samopomocowych i grup wsparcia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ZAGROŻENIA
starzejące się społeczeństwo,
wzrost liczby osób niepełnosprawnych,
wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej wśród
osób młodych,
bezrobocie i ubożenie społeczeństwa,
migracje zarobkowe i rozpad rodziny,
migracje osób młodych,
wzrost liczby rodzin niewydolnych wychowawczo,
brak miejsc w pieczy zastępczej,
niewystarczająca liczba organizacji, pozarządowych działających
na rzecz dzieci i młodzieży,
brak podmiotów ekonomii społecznej,
niespójność przepisów prawnych,
niedostateczna ilość środków finansowych na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji, zawodowej i społecznej
ukrywanie zjawiska przemocy domowej

WYSOKA JAKOŚĆ OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁĘCZNEJ I AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
OBSZAR OCHRONA ZDROWIA
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
wieloprofilowy szpital,
1. wyludnianie się i struktura wieku ludności,
jakość opieki zdrowotnej,
2. rosnące zapotrzebowanie na usługi zdrowotne związane ze
liczba lekarzy w przeliczeniu na ilość mieszkańców,
starzeniem się społeczeństwa i wzrostem odsetka osób powyżej
65 roku życia,
wysoki poziom realizacji szczepień ochronnych,
3. brak dostępu do części poradni specjalistycznych, w tym: wad
całodobowa dostępność do aptek
postawy, ortodontycznej, psychiatrii dziecięcej, endokrynologicznej
i geriatrycznej,
4. czas oczekiwania na objęcie opieką długoterminową stacjonarną
i środowiskową,
5. brak pełnej oferty z zakresu opieki paliatywnej,
6. czas oczekiwania na podjęcie rehabilitacji leczniczej,
6. starzejąca się infrastruktura, niedobory sprzętowe
i zbyt mały poziom informatyzacji placówek medycznych,
7. niedostateczna opieka nad populacją dzieci i młodzieży,
8. niedobór środków na prowadzenie działań profilaktycznych,
9. starzenie się i stale malejące zasoby kadry medycznej,
10. brak psychiatrycznej opieki środowiskowej,
11. mała dostępność do badań profilaktycznych
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SZANSE

ZAGROŻENIA

1. aktywizacja mieszkańców i innych podmiotów działających
w obszarze ochrony zdrowia, m.in. organizacji pozarządowych
i jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie promocji
zdrowia i profilaktyki,
2. możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację
zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
3. rozwój usług urologicznych i onkologicznych,
4. prywatne gabinety lekarskie

1. niedostosowanie bazy szpitalno-opiekuńczej do potrzeb starzejącego
się społeczeństwa,
2. nasilanie się negatywnych procesów demograficznych i tendencji
epidemiologicznych,
3. limitowanie świadczeń medycznych a w konsekwencji zbyt długi czas
oczekiwania na świadczenia,
4. niedobór kadry medycznej,
5. niskie nakłady na leczenie i profilaktykę zdrowotną,
6. w przypadku części placówek - niespełnienie wymagań jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i sprzęt podmiotów
wykonujących działalność medyczną

WYSOKA JAKOŚĆ OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁĘCZNEJ I AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
OBSZAR AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
1. wzrost znaczenia wolontariatu,
2. członkowie organizacji uczestniczą w grupach roboczych,
radach np. Rada seniorów,
3. roczny program współpracy powiatu z organizacjami
pozarządowymi,
4. udział w organizacjach ludzi młodych, kreatywnych, szukających
nowych rozwiązań

1.
2.
3.
4.
5.

niewielka ilość mieszkańców powiatu przynależy do organizacji,
mała ilość członów organizacji działa w ramach nich aktywnie,
niskie zasoby materialne i infrastrukturalne,
niska jakość kooperacji między organizacjami,
nieumiejętność delegowania przedstawicieli

SZANSE
ZAGROŻENIA
1. udział funduszy europejskich w projektach, których beneficjentem 1. niechęć do uczestniczenia w szkoleniach oraz do podnoszenia
są organizacje,
kwalifikacji,
2. większe potrzeby partycypacyjne mieszkańców,
2. starzenie się społeczeństwa,
3. utworzenia sieci partnerstwa lokalnego
3. niski poziom komunikacji wewnątrz sektora i poza nim,
4. nieumiejętność współpracy między poszczególnymi organizacjami
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
OBSZAR
INFRASTRUKTURA DROGOWA
MOCNE STRONY
1. wysokie zaangażowanie i troska społeczeństw lokalnych
w realizację zadań z zakresu infrastruktury technicznej
– budowa dróg,
2. wysoka i dogodna dostępność komunikacji drogowej,
3. gęstość dróg odpowiadająca zapotrzebowaniu mieszkańców

SŁABE STRONY
1. brak środków finansowych na rozbudowę i utrzymanie sieci
drogowej i obiektów drogowych,
2. brak współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji
inwestycji,
3. brak wieloletniego planu poprawy stanu dróg,
4. brak obwodnicy Namysłowa,
5. zbyt mała ilość ścieżek rowerowych poprawiających bezpieczeństwo
rowerzystów oraz zmniejszających ruch indywidualny

SZANSE
1. możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania na rozwój
infrastruktury drogowej,
2. projekty partnerskie służące realizacji inwestycji drogowych
(samorządowe, publiczno – prywatne)

ZAGROŻENIA
1. odległy termin realizacji głównych inwestycji drogowych,
2. niedostosowane tempo modernizacji dróg wyższej kategorii
(krajowych i wojewódzkich) do potrzeb lokalnej komunikacji
drogowej,
3. ograniczone możliwości finansowe powiatu w zakresie realizacji
inwestycji drogowych
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
OBSZAR
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
MOCNE STRONY
1. zwiększająca się ilość dostępnych e-usług

SZANSE
1. aktywność mikroprzedsiębiorstw,
2. aktywność i mobilność młodzieży

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ŚRODOWISKO
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe Stobrawskiego Parku 1. niedostateczne wykorzystanie zasobów przyrodniczych,
2. niedostateczna ilość gospodarstw ekologicznych,
Krajobrazowego,
3. brak współpracy samorządów na terenie powiatu w zakresie ochrony
sieć obszarów przyrodniczo cennych,
przyrody i ochrony środowiska,
klimat sprzyjający rozwojowi rolnictwa (długi okres wegetacji),
4. brak inicjatyw obywatelskich/społecznych w obszarze ekologii
sprzyjające warunki do rozwoju produkcji ekologicznej,
i ochrony środowiska,
wysoki wskaźnik lesistości, zwłaszcza w południowej części
5. niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
powiatu, wpływający na jakość powietrza atmosferycznego
oraz lokalny klimat,
6. niewystarczający system zbiórki sezonowej (wiosna i jesień)
wysoki poziom zwodociągowania powiatu,
odpadów ulegających biodegradacji,
zbiorniki wodne i stawy zatrzymujące wody powierzchniowe,
7. niewystarczająca motywacja społeczeństwa do usuwania
wyrobów zawierających azbest,
rozwinięta sieć ciepłownicza na terenie miasta Namysłów,
8. duża ilość źródeł niskoemisyjnych na terenie powiatu,
brak przemysłu ciężkiego zanieczyszczającego środowisko
9. nielegalne odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych,
10. niedostateczna sieć kanalizacji ściekowej na terenach wiejskich

SZANSE
1. klimat sprzyjający pozyskiwaniu energii z siły wiatru,
2. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
3. wzrost poziomu świadomości oraz aktywności społeczeństwa
w zakresie ochrony środowiska, ekologii i postaw obywatelskich,
4. zwiększenie nakładów na ochronę środowiska,
5. wzrost nakładów na działania pro-środowiskowe
(gospodarka niskoemisyjna),
6. programy rolno – środowiskowe
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SŁABE STRONY
1. brak innowatorów,
2. niski poziom wykorzystania e-usług,
3. brak inkubatorów przedsiębiorczości,
4. niski wskaźnik WPUS
ZAGROŻENIA
1. brak podmiotów zainteresowanych rozwojem infrastruktury,

ZAGROŻENIA
1. hałas z istniejącej infrastruktury drogowej (drogi krajowe,
wojewódzkie),
2. „dzikie” wysypiska odpadów,
3. zagrożenie pożarowe wynikające z nasilającego się wypalania traw,
4. częsta nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach,
5. ryzyko wzrostu cen w obszarze gospodarki odpadami w związku
z zaprzestaniem eksploatacji składowiska odpadów na terenie powiatu
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1.

2.
3.

4.
5.

KULTURA, TURYSTYKA, PROMOCJA
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
1. niedostateczny rozwój bazy rekreacyjnej i noclegowej,
walory środowiskowe – różnorodność fauny i flory, lesistość
terenu, występowanie obszarów chronionych
2. rozproszona i niespójna oferta turystyczna, niski poziom informacji
(Stobrawski Park Krajobrazowy),
turystycznej,
walory dziedzictwa kulturowego
3. brak unikalnego dla Powiatu Namysłowskiego produktu
(zwłaszcza budownictwo sakralne, zabudowa dworska),
turystycznego,
walory klimatyczne, brak skupisk przemysłowych
4. brak sieciowania współpracy pomiędzy podmiotami (zarówno
– niezanieczyszczone środowisko, (potencjał rozwoju turystyki
sektora publicznego, jak i prywatnego) w zakresie promocji oferty
uzdrowiskowej),
turystycznej,
ukształtowanie terenu umożliwiające uprawianie wielu
5. brak marki terytorialnej powiatu,
form turystyki,
6. niskie wykorzystanie nowych technologii – zwłaszcza e-usług,
rozwój gospodarstw rybackich
7. zły stan techniczny wielu obiektów dziedzictwa kulturowego,
8. niedostateczna ilość tras turystycznych, ścieżek rowerowych
i infrastruktury towarzyszącej,
9. niewystarczająca oferta kulturalna

SZANSE
1. wzrost popytu na usługi związane z turystyką aktywną,
w tym przyrodniczą,
2. wzrost zapotrzebowania na usługi związane z tzw. przemysłem
wolnego czasu,
3. plany związane z odtworzeniem uzdrowiska w miejscowości
Pokój – zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne i dla osób
starszych,
4. położenie geograficzne – międzymetropolitalne – potencjalne,
duże grono odbiorców oferty turystycznej,
5. wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich w zakresie
agroturystyki,
6. postrzeganie rozwoju kultury, jako czynnika rozwoju
i stymulatora innowacyjności,
7. zawiązywanie partnerstw lokalnych oraz zagranicznych
ukierunkowanych na promocję obszaru powiatu

ZAGROŻENIA
1. sąsiedztwo terenów o zbliżonych walorach przyrodniczo –
kulturowych (konkurencja),
2. zły stan infrastruktury technicznej – zarówno związanej ze
świadczeniem usług turystycznych, jak i drogowej sprzyjających
dostępności obszaru,
3. ograniczone możliwości zewnętrznego finansowania
działań związanych z rozwojem turystyki i zrównoważonym
wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego

23

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO DO 2023 r.

24

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO DO 2023 r.

CZĘŚĆ II

ELEMENTY
POSTULATYWNE STRATEGII
25

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO DO 2023 r.

MISJA, WIZJA I MODEL
STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ROZWOJEM

WIZJA I MISJA ROZWOJU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r. za fundamenty wizji rozwoju przyjmuje: zrównoważony
rozwój, oparty o dialog i współpracę oraz zidentyfikowane zasoby, potencjał kapitału ludzkiego oraz absorpcję
innowacji.

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

DIALOG
WSPÓŁPRACA
INNOWACJE
KAPITAŁ
LUDZKI

ZIDENTYFIKOWANY
POTENCJAŁ

WIZJA:
Powiat Namysłowski jest dynamicznie, w sposób zrównoważony, rozwijającym się, spójnym wewnętrznie
obszarem, wykorzystującym potencjał zasobów własnych i rozwiązań innowacyjnych do zapewnienia
konkurencyjności oraz atrakcyjności w skali regionu, gwarantującym wysoką jakość życia i możliwość
rozwoju nowoczesnego, kreatywnego i otwartego społeczeństwa.
MISJA:
Prowadzenie działań ukierunkowanych terytorialne, kreujących współpracę międzysektorową, partnerstwo i partycypację na rzecz równomiernego wzrostu gospodarczego, spójności ekonomicznej i społecznej.
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MODEL STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ROZWOJEM
Konieczne jest określenie roli powiatu w relacjach lokalnych i regionalnych. Biorąc pod uwagę paradygmat
polityki regionalnej, podkreślający znacznie współpracy samorządowej, ale również międzysektorowej,
włączenie różnych aktorów życia publicznego w realizację działań rozwojowych, wspólne (funkcjonalne
terytorialnie) określanie problemów i potencjałów rozwojowych oraz realizowanie całościowych dla danego
obszaru projektów inwestycyjnych (zbieżność z koncepcją programowania europejskiego 2014-2020) • proponuje się oparcie działań powiatu o model K(kreator) I(inspirator) K(koordynator). Powiat posiada
potencjał instytucjonalny potrzebny do tego, aby sieciować działania poszczególnych podmiotów
sfery publicznej (gminy) jak i przedsiębiorców czy przedstawicieli organizacji pozarządowych,
kreować rozwiązania dla całego obszaru, inspirować poszczególnych partnerów do działań służących
zwiększaniu atrakcyjności terenu – sumowania potencjałów, budowania przewag konkurencyjnych
i koordynowania dział wypracowywanych w ramach tak właśnie określonych partnerstw terytorialnych.

Pozwoli to budować silną pozycję w ramach województwa i kreować rozpoznawalną markę – Powiat
Namysłowski. Pozycja lidera tej części województwa zwiększyłaby możliwości rozwojowe również poszczególnych partnerów instytucjonalnych.
Model KIK w swoich założeniach jest modelem proaktywnym. Zakłada się, że nowy impuls rozwojowy
w kontekście działań zewnętrznych pomoże również przełamać negatywne tendencje dotyczące rynku pracy,
inwestycji czy atrakcyjności turystycznej. Aktywność i szukanie nowych koncepcji funkcjonowania związanych
z szeroko rozumianym rozwojem są konieczne ze względu na wyzwania (o charakterze ogólnym), takie jak:
kryzys demograficzny, problem starzejących się społeczeństw, migracje czy polaryzacyjny rozwój kraju,
premiujący silne ośrodki miejskie, skazując na peryferyzację pozostałe obszary, które nie potrafią w sposób
zrównoważony wykorzystać swoich potencjałów.
Założenia Strategii powinny stać się silnym mechanizmem umożliwiającym nie tylko przeciwstawienie się
tym negatywnym tendencjom, ale także kreowanie warunków do stymulowania równomiernego wzrostu
gospodarczego na obszarze całego powiatu.

POWIAT NAMYŁOWSKI
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CEL GŁÓWNY, CELE STRATEGICZNE I KIERUNKI ROZWOJOWE
CEL GŁÓWNY
Wzrost konkurencyjności Powiatu Namysłowskiego w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału
zasobów endogenicznych i możliwości rozwoju kapitału ludzkiego.
CELE STRATEGICZNE, KIERUNKI ROZWOJOWE

Obszar strategiczny - konkurencyjność gospodarcza Powiatu

Cel strategiczny A

Tworzenie warunków
stymulujących wzrost
konkurencyjności sektora MŚP

•
•
•

Kierunek rozwojowy A 1.1 Wsparcie instytucjonalne sektora MŚP
Kierunek rozwojowy A 1.2 Budowa przewag konkurencyjnych
poprzez inicjowanie działań pobudzających procesy innowacyjne
Kierunek rozwojowy A 1.3 Promocja przedsiębiorczości

Cel strategiczny B

•
•
•

Kierunek rozwojowy B 1.1 Opracowanie mechanizmów pozyskiwania inwestorów
Kierunek rozwojowy B 1.2 Aktywny marketing inwestycyjny
Kierunek rozwojowy B.1.3 Wykorzystanie środków zewnętrznych,
w tym UE do wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej powiatu

Cel strategiczny C

•
•
•

Kierunek rozwojowy C 1.1 Wzmacnianie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Kierunek rozwojowy C 1.2 Modernizacja gospodarstw rolnych i rybackich
Kierunek rozwojowy C 1.3 Spójność i atrakcyjność terytorialna obszarów wiejskich

Wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej powiatu

Wzrost konkurencyjności
obszarów wiejskich oraz
rolnictwa i rybołówstwa

Obszar strategiczny - wysoka jakość kapitału społecznego i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców

Cel strategiczny A
Rozwój systemu oświaty
na terenie Powiatu
Namysłowskiego

•
•
•
•

Kierunek rozwojowy A 1.1 Tworzenie warunków kształcenia zawodowego uczniów
ukierunkowanego na potrzeby nowoczesnej gospodarki
Kierunek rozwojowy A 1.2 Wysokowykwalifikowana kadra systemu oświaty
Kierunek rozwojowy A 1.3 Tworzenie partnerstw międzysektorowych
na rzecz edukacji w Powiecie Namysłowskim
Kierunek rozwojowy A 1.4 Wzrost konkurencyjności oferty kształcenia Powiatu Namysłowskiego

Cel strategiczny B

•
•
•

Kierunek rozwojowy B 1.1 Promocja obszarów działania instytucji rynku pracy
Kierunek rozwojowy B 1.2 Rozwój współpracy i partnerstwa w obszarze lokalnego rynku pracy
Kierunek rozwojowy B 1.3 Zwiększenie jakości, dostępności i efektywności usług instytucji
rynku pracy

Cel strategiczny C

•
•
•
•

Kierunek rozwojowy C 1.1 Wspieranie inicjatyw, planów pracodawców
Kierunek rozwojowy C 1.2 Finansowanie lokalnych inicjatyw
Kierunek rozwojowy C 1.3 Promowanie aktywnych postaw
Kierunek rozwojowy C 1.4 Wysokokwalifikowane kadry administracji publicznej

Cel strategiczny D

•
•
•

Kierunek rozwojowy D 1.1 Sprawnie i skutecznie działające służby bezpieczeństwa publicznego
Kierunek rozwojowy D 1.2 Wspieranie działalności służb, inspekcji i straży
Kierunek rozwojowy D 1.3 Promowanie bezpieczeństwa, edukacja

Poprawa funkcjonowania
instytucji rynku pracy

Aktywizacja kapitału
ludzkiego

Bezpieczeństwo
mieszkańców
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Obszar strategiczny - wysoka jakość ochrony zdrowia, pomocy społecznej i aktywności obywatelskiej

Cel strategiczny A

Kompleksowy system
wsparcia rodziny, ze
szczególnym uwzględnieniem
polityki senioralnej

Cel strategiczny B

Efektywny i racjonalny system
usług medycznych, zapewniający
bezpieczeństwo zdrowotne
mieszkańcom powiatu

•
•
•
•
•
•

Kierunek rozwojowy A 1.1 Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo
lub całkowicie opieki rodziców, poprzez rozwój pieczy zastępczej, zwłaszcza jego rodzinnych form
Kierunek rozwojowy A 1.2 Rozwijanie systemu wsparcia i aktywizacji seniorów,
w tym osób niepełnosprawnych
Kierunek rozwojowy A 1.3 Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa,
w tym ofiarom przemocy domowej

•

Kierunek rozwojowy B 1.1 Podniesienie standardów leczenia
Kierunek rozwojowy B 1.2 Zapewnienie pełnej dostępności do świadczeń medycznych
Kierunek rozwojowy B 1.3 Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem,
osobami starszymi i potrzebującymi opieki długoterminowej
Kierunek rozwojowy B 1.4 Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna

•
•
•

Kierunek rozwojowy C 1.1 Aktywni świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne
Kierunek rozwojowy C 1.2 Edukacja obywatelska
Kierunek rozwojowy C 1.3 Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu w sprawach publicznych

•

Kierunek rozwojowy D 1.1 Zwiększenie potencjału sektora pozarządowego z powiatu
namysłowskiego, jako partnera administracji publicznej
Kierunek rozwojowy D 1.2 Promowanie dialogu obywatelskiego jako formy współpracy obywateli
Kierunek rozwojowy D 1.3 Rozwój społecznej przedsiębiorczości- Trzeci sektor jako pracodawca

Cel strategiczny C

Osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym
– jako warunek konieczny do stworzenia
trwałych podstaw dla podmiotowej
aktywności obywateli i ich wspólnot
w kształtowaniu rozwoju społecznego,
wzrostu gospodarczego i kultury polit.

Cel strategiczny D

Ilościowy i jakościowy rozwój instytucji
społeczeństwa obywatelskiego – jako
wyraz obiektywnej konieczności
wzmocnienia organizacji pozarządowych, integracji społecznej
i podmiotów ekonomii społecznej oraz
form i sposobów ich funkcjonowania

Cel strategiczny A

Wzrost dostępności
komunikacyjnej na obszarze
Powiatu Namysłowskiego

Cel strategiczny B

Rozwój infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego

•
•

Obszar strategiczny - infrastruktura techniczna
•
Kierunek rozwojowy A 1.1 Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Namysłowa
•
Kierunek rozwojowy A 1.2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej
i okołodrogowej
•
Kierunek rozwojowy A 1.3 Wzrost spójności sieci drogowej na obszarach wiejskich
•
•

Kierunek rozwojowy B 1.1 Podwyższenie wskaźnika penetracji WPUS (Wskaźnik
Penetracji Usługami Szerokopasmowymi) na terenie całego powiatu
Kierunek rozwojowy B 1.2 Zwiększenie liczby utworzonych e -usług
Obszar strategiczny - środowisko

Cel strategiczny A

•
•

Kierunek rozwojowy A 1.1 Ochrona i racjonalne wykorzystanie walorów środowiska naturalnego
Kierunek rozwojowy A 1.2 Zadbane środowisko przyrodnicze - edukacja ekologiczna
mieszkańców i propagowanie postaw prośrodowiskowych

Cel strategiczny B

•

Kierunek rozwojowy B 1.1 Wrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii w obiektach
użyteczności publicznej, mieszkalnictwa oraz przemysłowych
Kierunek rozwojowy B 1.2 Promocja gospodarki niskoemisyjnej
Kierunek rozwojowy B1.3 Propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców

Atrakcyjny przyrodniczo
powiat

Gospodarka niskoemisyjna
oraz produkcja
energii odnawialnej

•
•

Cel strategiczny C

•

Kierunek rozwojowy C1.1 Rozwój rolnictwa ekologicznego m.in. poprzez edukację
w tym zakresie

•
•
•

Kierunek rozwojowy D.1.1 Zwiększenie dostępności do sytemu kanalizacji zbiorczej
Kierunek rozwojowy D1.2 Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią
oraz suszą

Rolnictwo ekologiczne
i produkcja zdrowej żywności

Cel strategiczny D
Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej
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Obszar strategiczny - turystyka, kultura, promocja

Cel strategiczny A

•

Zrównoważony rozwój
infrastruktury turystycznej
na obszarze Powiatu

•

Cel strategiczny B

•

Budowa spójnej oferty
kulturowej i przyrodniczej
Powiatu Namysłowskiego

•

•
•
•

Cel strategiczny C

Ochrona wartości
przyrodniczych i dziedzictwa
kulturowego

•
•

Kierunek rozwojowy A 1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystyki kulturowej
i przyrodniczej
Kierunek rozwojowy A 1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystyki aktywnej,
rekreacyjnej i specjalistycznej
Kierunek rozwojowy A 1.3 Wspieranie działań służących standaryzacji bazy gastronomicznej
i noclegowej
Kierunek rozwojowy B 1.1 Współpraca w zakresie uzgadniania spójnego kalendarza wydarzeń
kulturalnych i turystycznych na terenie Powiatu
Kierunek rozwojowy B 1.2 Kreowanie nowych produktów turystycznych
Kierunek rozwojowy B 1.3 Działania na rzecz utworzenia marki Powiat Namysłowski
Kierunek rozwojowy C 1.1 Promocja na rzecz ochrony i wykorzystania dziedzictwa lokalnego
dla rozwoju Powiatu oraz aktywizacji użytkowników do inwestowania we własne nieruchomości
i adaptacji ich do nowych funkcji
Kierunek rozwojowy C 1.2 Intensyfikacja współpracy pomiędzy podmiotami sektora publicznego,
prywatnego i pozarządowego w zakresie edukacji, promocji oraz poprawy świadomości i postaw
obywatelskich w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Kierunek rozwojowy C 1.3 Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu podnoszenie
społecznej świadomości i wrażliwości w zakresie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA POWIATU
Cel strategiczny A Tworzenie warunków stymulujących wzrost konkurencyjności sektora MŚP
Cel strategiczny B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu
Cel strategiczny C Wzrost konkurencyjność obszarów wiejskich oraz rolnictwa i rybołówstwa
Cel strategiczny A Tworzenie warunków stymulujących wzrost konkurencyjności sektora MŚP
Mikro, małe i średnie firmy są kluczowym ogniwem gospodarki powiatu. Na 4256 podmiotów gospodarki
narodowej, funkcjonujących na terenie Powiatu Namysłowskiego, aż 96,4% (4103 jednostek) zatrudnia od 0 do
9 pracowników3. Zadaniem władz samorządowych jest stworzenie warunków służących pełnemu wykorzystaniu
potencjału gospodarczego i modernizacyjnego tego sektora.
Kierunek rozwojowy A 1.1 Wsparcie instytucjonalne sektora MŚP
Właściwe funkcjonowanie sektora MŚP jest warunkowane również wsparciem instytucji zewnętrznych ułatwiających prowadzenie działalności zarówno pod względem organizacyjnym, jak i doradczym. Większość powiatów
województwa opolskiego posiada, bądź planuje utworzenie tego typu organizacji. Powiat Namysłowski
pozostaje w gronie nielicznych, którzy instytucjonalnego wsparcia sektora biznesu nie oferują. Dlatego konieczne
jest stworzenie instytucji otoczenia biznesu – inkubatora przedsiębiorczości, który powinien stać się lokalnym
centrum rozwoju przedsiębiorczości, świadczenia profesjonalnych usług, kreacji innowacyjnych rozwiązań,
wspierającego działalność przedsiębiorców. Należy również stymulować działania służące powoływaniu organizacji samorządu gospodarczego, pobudzających rozwój gospodarczy powiatu.
3

Dane GUS, za 2013r.
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Istotne jest również włączenie środowiska gospodarczego w proces decyzyjny organów samorządu (np. planowanie strategiczne) w postaci ciał doradczych – rad gospodarczych przy organach wykonawczych samorządu.
Instytucjonalne wsparcie sektora MŚP to również wzrost jakości usług publicznych, zwłaszcza zastosowanie
rozwiązań e – administracji.
Kierunek rozwojowy A 1.2 Budowa przewag konkurencyjnych poprzez inicjowanie działań pobudzających
procesy innowacyjne
Budowanie konkurencyjności gospodarczej powiatu w warunkach dynamicznych zmian ekonomiczno – społecznych
powinno opierać się na procesach związanych z wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych i zaawansowanych
technologicznie. Przy założeniu, że należy wspierać te obszary działalności, które są silne (strengthening
strengths) jednocześnie należy stymulować rozwój nowych branż związanych np. z przemysłem kreatywnym, czy
usług świadczonych drogą elektroniczną.
Konieczne jest tworzenie powiązań sieciowych w ramach sektora biznesu - ułatwiających wymianę doświadczeń
i zawiązywanie współpracy. Intensyfikacji działań proinnowacyjnych powinno służyć również budowanie
partnerstw międzysektorowych, zwłaszcza inicjatyw klastrowych, skupiających przedstawicieli biznesu, sektora
naukowo – badawczego i instytucji publicznych. Tego typu organizacje są kluczowymi elementami podnoszącymi
konkurencyjność samych firm (zwłaszcza dzięki możliwości wdrażania działań z zakresu B+R), ale także obszarów
na których działają – pozwalają na osiągnięcie efektu synergii poprzez transfer wiedzy i komercjalizację wyników
badań (absorpcja know–how), wzrost wewnętrznej produktywności i budowę relacji opartych na zaufaniu
pomiędzy kooperantami pozwalającymi na przyjmowanie rozwiązań innowacyjnych.
Transfer nowych technologii i rozwiązań B+R wpływa na zwiększenie efektywności przedsiębiorstw (także
pod względem zastosowania mechanizmów prośrodowiskowych – przejście na rozwiązania zmniejszające
energochłonność, zgodnie z założeniami gospodarki niskoemisyjnej).
Konieczne jest rozwinięcie na terenie powiatu e – gospodarki, zwłaszcza w zakresie e – usług świadczonych przez
sektor prywatny.
Konieczne jest zwiększenie internacjonalizacji działań lokalnych przedsiębiorców. Inicjowanie misji zagranicznych, udział w targach międzynarodowych pozwoli na adaptację dobrych praktyk, prowadzenie analiz
benchmarkingowych, tworzenie nowych modeli biznesowych oraz zdobycie doświadczenia i poszerzenie
rynków zbytu. Będzie to miało również wpływ na podniesienie poziomu innowacyjności procesów zarządczych
w ramach firm – procesów produkcyjnych, organizacyjnych i marketingowych.
Kierunek rozwojowy A 1.3 Promocja przedsiębiorczości
Konieczne jest inicjowanie działań zachęcających mieszkańców Powiatu Namysłowskiego, a zwłaszcza osoby
młode do podejmowania wyzwań związanych z tworzeniem działalności gospodarczych. Jest to szczególnie
ważne w świetle statystyk dotyczących wysokiego poziomu bezrobocia. Należy powołać szerokie partnerstwo
na rzecz przedsiębiorczości grupujące instytucje publiczne zajmujące się rynkiem pracy, zrzeszające
przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu. Konieczne jest zapewnienie przepływu informacji pomiędzy
wymienionymi instytucjami i skoordynowanie ich działań. Temu celowi powinna służyć cyfrowa platforma
promocji przedsiębiorczości ( stanowiąca swoisty bank informacji na temat działań dotyczących gospodarki
na terenie Powiatu Namysłowskiego). Wzmocnieniu postaw przedsiębiorczych powinno służyć opracowanie
planu informacyjno – promocyjnego wskazującego korzyści związane z zakładaniem działalności gospodarczej,
instytucje wsparcia i możliwości zewnętrznego finansowania, a także harmonogram działań propagujących
lokalną przedsiębiorczość, np. targów, konferencji, seminariów.
Popularyzacji idei przedsiębiorczości powinno służyć ustanowienie powiatowej nagrody gospodarczej,
honorującej wyróżniające się branże oraz przedsiębiorców indywidualnych.
Cel strategiczny B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu
Rozwój gospodarczy powiatu w znacznym stopniu zależy od stopnia zaangażowania zewnętrznych inwestorów.
Zwiększenie inwestycji zewnętrznych jest szansą na zrównoważony wzrost gospodarczy obszaru, zmniejszenie
poziomu bezrobocia, ale także podniesienie jakości życia na terenie Powiatu Namysłowskiego. Podstawowym
zadaniem jest prezentowanie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu, nie tylko ze względu na walory lokalizacyjne,
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ale także zdolności do wykreowania satysfakcji inwestora (cenowej, jakościowej i informacyjnej) i tym samym
absorpcji kapitału finansowego i rzeczowego4.
Kierunek rozwojowy B 1.1 Opracowanie mechanizmów pozyskiwania inwestorów
Warunkiem skutecznego pozyskiwania inwestorów jest opracowanie spójnej oferty inwestycyjnej skierowanej
zarówno do inwestorów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Należy stworzyć katalog terenów inwestycyjnych
(w dostępnej i atrakcyjnej formule – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii), który powinien zawierać:
elementy budujące przewagi konkurencyjne, np. opis walorów wpływających na tzw. jakość życia, przyjazny
klimat dla biznesu, czy potencjał kapitału ludzkiego, zestawienie prezentujące strategiczne dla Powiatu
Namysłowskiego obszary uznane za potencjały rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które związane
są z zasobami endogenicznymi obszaru np. przemysł wolnego czasu, turystyka, usługi uzdrowiskowe, medyczne
czy rehabilitacyjne, a także dywersyfikacją energetyczną. Skuteczność proponowanych rozwiązań musi być ściśle
skorelowana z partnerską współpracą wszystkich szczebli samorządu terytorialnego na obszarze powiatu, która
pozwoli na profesjonalizację prowadzonych działań. Partnerska współpraca lokalnych samorządów powinna
spowodować powstanie również zinstytucjonalizowanej formy profesjonalnej obsługi procesu inwestycyjnego
oraz poinwestycyjnego.
Kierunek rozwojowy B 1.2 Aktywny marketing inwestycyjny
Skuteczne pozyskiwanie inwestorów wiąże się nierozerwalnie z aktywną promocją terenu. Należy stworzyć
cyfrową platformę prezentacji oferty inwestycyjnej powiatu. Konieczne jest stworzenie planu marketingowego
prezentującego powiat, jako miejsce sprzyjające lokowaniu inwestycji (zwłaszcza wspierających wyznaczone
strategiczne obszary), ale też zapewniające dobrą jakość życia Założenia planu marketingowego powinny
zawierać pakiet narzędzi i działań dotyczących promocji zewnętrznej, w tym udziału w targach branżowych
(krajowych i zagranicznych), współpracy z krajowymi i wojewódzkimi instytucjami zajmującymi się bezpośrednimi
inwestycjami zagranicznymi oraz obsługą kapitału krajowego, a także mediami.
Kierunek rozwojowy B 1.3 Wykorzystanie środków zewnętrznych, w tym UE do wzmocnienia atrakcyjności
inwestycyjnej powiatu
W ramach dostępnych środków należy zmodernizować/zbudować te elementy infrastruktury technicznej, które
wpływają na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu. Szczególny nacisk należy położyć na poprawę spójności
wewnątrzobszarowej i dostępności komunikacyjnej (modernizacja dróg gminnych i powiatowych, a także
drogowej infrastruktury towarzyszącej – w tym ścieżek rowerowych, które wpływają na elementy jakościowe
dotyczące przewag konkurencyjnych). Atrakcyjność inwestycyjna może zostać zwiększona również poprzez
absorbcję środków przeznaczonych na działania rewitalizacyjne, które w sposób kompleksowy (łączący sferę
społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną i środowiskową) i skoordynowany zwiększą funkcjonalność obszarów
dotychczas zdegradowanych, poprzemysłowych czy byłych terenów wojskowych.
Atrakcyjność inwestycyjna obszaru związana jest także z czynnikami wpływającymi na jakość życia i tzw.
kapitału ludzkiego. Dlatego konieczne jest tworzenie „obudowy” inwestycyjnej również w tym zakresie, służącej
podnoszeniu jakości kształcenia, prezentowania oferty kulturalnej czy związanej z wykorzystaniem zasobów
przyrodniczo – kulturowych.
Cel strategiczny C Wzrost konkurencyjności obszarów wiejskich oraz rolnictwa i rybołówstwa
Obszary wiejskie oraz sektor rolnictwa i rybołówstwa są jednym z zidentyfikowanych potencjałów Powiatu
Namysłowskiego. Stymulowanie ich wzrostu konkurencyjności skutkować będzie zapewnieniem mieszkańcom
wysokiego poziomu życia, rozwojem przedsiębiorczości, powstawaniem nowych miejsc pracy przy jednoczesnym
zachowaniu walorów środowiska naturalnego.
Kierunek rozwojowy C 1.1 Wzmacnianie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Konieczne jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (zwłaszcza w działalnościach
pozarolniczych), a także transferu wiedzy i wysokich technologii. Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich
4

Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, red. Hanna Godlewska-Majkowska.
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powinien opierać się na zidentyfikowanych potencjałach wewnętrznych. Teren powiatu predestynowany jest
do tworzenia przedsiębiorstw działających w sektorze usług, a także branży turystycznej, agroturystycznej,
rekreacyjnej czy okołomedycznej, a także związanej z sektorem tzw. „zielonej energii”.
Pobudzanie współpracy i inicjowanie powiązań z sektorem naukowo-badawczym podniesie efektywność
istniejących i nowopowstających firm. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości wpłynie pozytywnie na poziom
bezrobocia, zwłaszcza wśród osób młodych, a także ograniczy zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Podniesienie efektywności firm działających na obszarach wiejskich powinno odbywać się również poprzez
wdrażanie strategii niskoemisyjnych i mechanizmów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Konieczne jest
również zastosowanie narzędzi e-gospodarki rozszerzających rynki potencjalnych nabywców towarów i usług
i usprawniających działalność firm.
Kierunek rozwojowy C 1.2 Modernizacja gospodarstw rolnych i rybackich
Gospodarstwa rolne oraz rybackie wymagają ciągłej modernizacji, aby sprostać wymogom konkurencyjności
rynkowej. Konieczne są inwestycje zwiększające efektywność gospodarstw rolnych i rybackich (m.in. modernizacja
sprzętu i budynków), restrukturyzacja działalności małych gospodarstw w celu zwiększenia ich rentowności oraz
działania związane z racjonalizacją produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą skali produkcji czy zmianą
profilu produkcji. Ważnym czynnikiem modernizacyjnym jest również zmniejszanie dużej ilości rozproszonych
działek składających się na gospodarstwo rolne poprzez proces scalania gruntów oraz prac poscaleniowych.
Należy również wspierać powstawanie grup producentów rolnych, które poprzez sieć współpracy stają się
konkurencyjnymi podmiotami, dzięki wspólnej sprzedaży produktów, dostosowanie produkcji rolnej do
warunków rynkowych, koncentracji podaży, podniesieniu dochodów rolników poprzez redukcję kosztów,
możliwość planowania i przygotowania dużych, jednorodnych partii produktów o wysokiej jakości5.
Kierunek rozwojowy C 1.3 Spójność i atrakcyjność terytorialna obszarów wiejskich
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Powiatu Namysłowskiego jest jednym z głównych wyzwań. Spójność
powinna wynikać z ograniczania dysproporcji pomiędzy obszarami wiejskim a centrum miejskim. Proces rozwoju
obszarów wiejskich powinien dotyczyć wzmacniania wielu elementów związanych z procesami terytorialnymi
i jakością życia. Spójność obszarów wiejskich powinna być zapewniona dzięki rozbudowie i modernizacji
infrastruktury technicznej, a zwłaszcza drogowej i towarzyszącej (np. ścieżki rowerowe) – zwiększającej dostępność
do lokalnych i regionalnych centrów rozwoju, a także głównych szlaków komunikacyjnych. Włączającą funkcję
ma również zwiększenie dostępności do technik nowoczesnego komunikowania i związanej z tym infrastruktury.
Atrakcyjność zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrza musi być związana z inwestycjami w infrastrukturę usług dla
ludności: społeczno – gospodarczych (gospodarka wodno – ściekowa, inwestycje związane z oszczędzaniem
energii i instalacjami energii odnawialnej, związanych ze wzmacnianiem kapitału społecznego i walką z wykluczeniem społecznym, zwiększeniem partycypacji społecznej i wsparcia dla inicjatyw lokalnych związanych
również ze zwiększeniem zaangażowania w rozwój lokalny, podnoszenia poziomu edukacji, popularyzacji idei
uczenia się przez całe życie, związanych z procesami demograficznymi – usługi dla osób starszych m.in. związane
z możliwością spędzania wolnego czasu oraz opiekuńcze); turystycznych i rekreacyjnych (poprzez stymulowanie
przedsiębiorczości w tych dziedzinach, wykorzystanie potencjału endogenicznego tych terenów do tworzenia
przewag konkurencyjnych, stosowania rozwiązań e – gospodarki) rozszerzających ofertę turystyczną powiązaną
ze wzrostem efektu ekonomicznego; usług prozdrowotnych; działań rewitalizacyjnych z zakresu odnowy wsi
(m.in. wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego - odnawianie lub modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego, modernizacja lub
wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne, udostępnienie i zwiększenie dostępności do obiektów
cennych kulturowo i przyrodniczo, cyfrowe udostępnianie zasobów) oraz innych koniecznych rozwiązań
służących realizacji lokalnej strategii rozwoju.
Atrakcyjność obszarów wiejskich (zwłaszcza turystyczno – rekreacyjna) Powiatu Namysłowskiego powinna być
również aktywnie promowana za pomocą dostępnych narzędzi marketingowych: różnego rodzaju publikacji
i opracowań, informatorów, targów, witryn internetowych itp.
5

Definicja za ksow.pl
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WYSOKA JAKOŚĆ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW
Cel strategiczny A Rozwój systemu oświaty na terenie Powiatu Namysłowskiego
Cel strategiczny B Poprawa funkcjonowania instytucji rynku pracy
Cel strategiczny C Aktywizacja kapitału ludzkiego
Cel strategiczny D Bezpieczeństwo mieszkańców
Cel strategiczny A Rozwój systemu oświaty na terenie Powiatu Namysłowskiego
Rozwój społeczno-gospdarczy Powiatu uzależniony jest przede wszystkim od jakości kapitału intelektualnego.
Ten z kolei zależny jest od zapewnienia właściwych warunków kształcenia i doskonalenia kompetencji oraz
podnoszenia i zmiany kwalifikacji przez mieszkańców powiatu w każdym wieku. Z zapisów Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego do 2020 r. wynika, że wysoka jakość usług edukacyjnych jest ściśle skorelowana
z potencjałem regionalnego rynku pracy. W niniejszej Strategii podejmowane będą interwencje w zakresie
rozwoju kształcenia, zwłaszcza kształcenia zawodowego, powiązanego ze zmianami na rynku pracy i w sferze
gospodarki lokalnej, subregionalnej i regionalnej. Ponadto, bardzo ważnym działaniem zapewniającym wysoką
jakość systemu edukacji w powiecie będzie wspieranie doskonalenia, podnoszenia i nabywania kompetencji
i kwalifikacji nauczycieli szkół powiatowych.
Kierunek rozwojowy A 1.1 Tworzenie warunków kształcenia zawodowego uczniów ukierunkowanego na
potrzeby nowoczesnej gospodarki
Edukacja zawodowa powinna odpowiadać na potrzeby współczesnego rynku pracy, który od absolwentów szkół
zawodowych oczekuje specjalistycznych kwalifikacji i znajomości nowoczesnych technologii. Nie mniej istotne
wydają się kwalifikacje uniwersalne, polegające na umiejętności odnalezienia się absolwenta w środowisku pracy,
otwartości na innowacje i chęci przyswajania nowych umiejętności. Nowoczesna szkoła zawodowa powinna
wyposażać absolwentów naszego powiatu w takie kwalifikacje.
Kierunek rozwojowy A 1.2 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty
Ciągłe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie metodyki, dydaktyki oraz wiedzy praktycznej wymuszane
jest przez stale zmieniające się realia prawne i rynkowe oraz postęp technologii informatycznych, z których
chętnie korzystają uczniowie.
Kierunek rozwojowy A 1.3 Tworzenie partnerstw międzysektorowych na rzecz edukacji w Powiecie
Namysłowskim
Prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na terenie zakładów pracy w warunkach rzeczywistej
produkcji może być ważnym mechanizmem ułatwiającym adaptację zawodową absolwenta. Sektor biznesowy
powinien mieć wpływ na programy nauczania i ściśle współpracować ze szkołami i jednostkami naukowo –
badawczymi. Konglomerat nauki, szkolnictwa i biznesu zapewnić może najlepszą efektywność kształcenia
zawodowego.
Kierunek rozwojowy A 1.4 Wzrost konkurencyjności oferty kształcenia na terenie Powiatu Namysłowskiego
Pogłębiający się niż demograficzny w powiecie wymusza większą konkurencję w zabieganiu o ucznia. Jednym
z warunków skutecznego konkurowania o uczniów obok warunków nauczania i dostępności oferty edukacyjnej
jest jej wysoka jakość mierzona wynikami sprawdzianów i egzaminów państwowych. Stosowanie innowacyjnych
metod nauczania, zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, ukierunkowane na zdolności i indywidualne predyspozycje
uczniów mogą wpływać na atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół i poziom nauczania. Innym istotnym elementem
podnoszenia jakości nauczania jest kształcenie powiązane z ośrodkami naukowymi i jednostkami badawczymi.
Cel strategiczny B Poprawa funkcjonowania instytucji rynku pracy
Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze rynku pracy poprzez rozszerzenie realizowanych przez nie usług, poprawę systemu monitorowania i oceny efektywności podejmowanych
działań oraz inwestycje w rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr instytucji rynku pracy.
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Kierunek rozwojowy B 1.1 Promocja obszarów działania instytucji rynku pracy
Instytucje rynku pracy realizują zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej. Celem działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy jest dążenie do:
• pełnego i produktywnego zatrudnienia;
• rozwoju zasobów ludzkich;
• osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
• wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej;
• zwiększenia mobilności na rynku pracy.
Można to osiągnąć poprzez dotarcie do jak największej grupy z informacją o pełnym wachlarzu usług i instrumentów wynikającej z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Kierunek rozwojowy B 1.2 Rozwój współpracy i partnerstwa w obszarze lokalnego rynku pracy
Partnerstwo polega na aktywizowaniu społeczności i zachęcaniu do współpracy przy definiowaniu lokalnych
problemów i wspólnego rozwiązywaniu ich. Kluczowym zadaniem jest więc zachęcanie partnerów lokalnych do
wspólnego działania i pokazanie im korzyści jakie z tego wynikają. Ta formuła działań na rynku pracy, jako działań
opartych na partnerstwie lokalnym wpływa na poszerzenie możliwości wykonywania usług zatrudnieniowych
poprzez sektor pozarządowy i organizację partnerów społecznych. Obok publicznych służb zatrudnienia
funkcjonują bowiem inni partnerzy, których aktywność na rynku pracy staje się nie tylko oczekiwanym
uzupełnieniem, ale powinna wręcz być postrzegana jako niezbędna dla efektywnego zarządzania rynkiem pracy.
W związku z tym proponowane jest łączenie działań, wypracowanie wspólnych obszarów działań i zastosowanie
ich w praktyce.
Kierunek rozwojowy B 1.3 Zwiększenie jakości, dostępności i efektywności usług instytucji rynku pracy
Instytucje rynku pracy pełnią niezwykle istotną role aktywizacji osób pozostających bez pracy i zwiększanie ich
szans na zatrudnienie.
Efektywność pomocy kierowanej do osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym zależy
w dużym stopniu od sprawności świadczących ją instytucji, kompetencji kadr oraz możliwości dostępu do
informacji przez wszystkie zainteresowane podmioty.
W związku z tym podejmowane będą działania zmierzające do podnoszenia rozwijania potencjału instytucji
działających w obszarze rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, a także realizowane ponadregionalne
programy wspierające aktywizację zawodową i integrację społeczną określonych grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Opracowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i systemowych
podnoszących efektywność działania i jakość usług świadczonych przez instytucje rynku pracy oraz instytucje
pomocy i integracji społecznej odbywać się będzie m.in. poprzez szkolenia kadr, poprawę jakości funkcjonowania
struktur organizacyjnych, doskonalenie i rozbudowę systemu współpracy i wymiany informacji oraz zwiększanie
dostępności świadczonych usług oraz wdrażanie rozwiązań systemowych, nowoczesnych instrumentów wsparcia
korzystanie z innowacyjnych narzędzi i metod i technik pracy z klientem, tworzenie zasobów informacyjnych.
Cel strategiczny C Aktywizacja kapitału ludzkiego
Kapitał ludzki jest najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego regionu. Poprawa jego jakości spowoduje
ożywienie lokalnej społeczności i zachęci do podejmowania aktywnych działań zatrudnieniowych.
Kierunek rozwojowy C 1.1 Wspieranie inicjatyw, planów pracodawców
Dokonywanie analizy rynku pracy pod kątem potrzeb pracodawców. Dostarczanie niezbędnych informacji na
temat sytuacji na rynku pracy. Koordynowanie działań prozawodowych osób bezrobotnych z wizją rozwoju
przedsiębiorców. Prowadzenie rozmów, spotkań informacyjno-szkoleniowych. Kojarzenie istniejących zasobów
pracy (wiedzy, umiejętności, kwalifikacji) osób bezrobotnych z zapotrzebowaniem pracodawców lub w przypadku braku, dostarczanie odpowiednich narzędzi do ich wykreowania.
Kierunek rozwojowy C 1.2 Finansowanie lokalnych inicjatyw
Pozyskiwanie środków unijnych jako odpowiedź na zapotrzebowanie otoczenia gospodarczego. Programy
specjalne finansowane z Funduszu Pracy. Środki pozyskane z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
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Kierunek rozwojowy C 1.3 Promowanie aktywnych postaw
Działania mające na celu zaprezentowanie skutecznych rozwiązań zawodowych, dobrych praktyk:
• uświadomienie, że każdy człowiek ma w sobie potencjał, który może wykorzystać na rzecz rozwiązywania
problemów zawodowych
• promowanie wolontariatu, działań do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy
w celu poszukiwania pracy.
• przełamanie izolacji i stagnacji osób pozostających poza rynkiem pracy,
Kierunek rozwojowy C 1.4 Wysokokwalifikowane kadry administracji publicznej
Rozwój społeczno-gospdarczy Powiatu zależy także od skutecznej kooperacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację działań prorozwojowych. Jednym z elementów prawidłowo funkcjonujących powiązań
międzysektorowych jest skuteczna i otwarta na współpracę administracja publiczna. Stąd tez niezbędne jest
usprawnianie procesów zarządzania w administracji publicznej poprzez rozwój umiejętności i wzrost kompetencji
kadr samorządu powiatowego w celu poprawy świadczonych przez nią usług.
Cel strategiczny D Bezpieczeństwo mieszkańców
Jednym z celów działania samorządu powiatowego oraz służb zajmujących się reagowaniem porządkowo –
ratowniczym jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
Cel ten można zrealizować poprzez zapewnienie niezbędnych sił i środków do utrzymania ładu i porządku na
terenie powiatu.
Ponadto zapewnienie wysokiego poczucia bezpieczeństwa publicznego wymaga kompleksowej i szerokiej
współpracy służ publicznych na różnych płaszczyznach życia mieszkańców.
Wyższy poziom bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Nnamysłowskiego można osiągnąć poprzez doskonalenie
posiadanych systemów monitoringu i dalszy ich rozwój, a także systemu informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia określonego zagrożenia.
Istotnym elementem poprawy bezpieczeństwa jest też systematyczne doposażenie służb ratowniczych z uwzględnieniem procesu wymiany sprzętu przestarzałego na nowy.
Ponadto na poprawę bezpieczeństwa ma wpływ działalność edukacyjna mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa
oraz postępowania w przypadkach zagrożenia.
Kierunek rozwojowy D 1.1 Sprawnie i skutecznie działające służby bezpieczeństwa publicznego
Podstawą działań w tym zakresie powinna być stała współpraca wszystkich służb, inspekcji, straży i innych instytucji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu namysłowskiego. Powyższe można osiągnąć poprzez
stałe doskonalenie służb bezpieczeństwa publicznego – organizacja narad i spotkań, zamieszczanie bieżących
i istotnych informacji w prasie lokalnej lub na stronie internetowej. Ponadto stale rozwijać i doskonalić system
monitorowania zagrożeń na terenie powiatu poprzez organizację stanowisk do informowania mieszkańców
o występującym zagrożeniu (rozwój narzędzi powiadamiania o występujących zdarzeniach).
Kierunek rozwojowy D 1.2 Wspieranie działalności służb, inspekcji i straży
W celu zminimalizowania skutków klęsk żywiołowych należy podjąć działania mające na celu rozwój zasobów
zarówno gminnych, jak i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz zasobów służących do usuwania skutków klęsk
żywiołowych i katastrof.
Działania do wykonania w tym zakresie to:
• przeprowadzenie inwentaryzacji posiadanych zasobów,
• rozwój zasobów będących na stanie gminnych i powiatowych instytucji oraz zasobów do usuwania skutków
klęsk żywiołowych i katastrof.
Powyższe działania można zrealizować poprzez:
• zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii
środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem doposażenia powiatowego magazynu OC/przeciwpowodziowego oraz jednostek OSP w tym OSP będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym,
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• dofinansowanie KP Policji w celu zwiększenia liczby patroli policyjnych na terenie powiatu
Kierunek rozwojowy D 1.3 Promowanie bezpieczeństwa, edukacja
Podstawą działań w tym zakresie powinno być prowadzenie akcji uświadamiających, w tym zajęć organizowanych
z udziałem przedstawicieli różnych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i społeczne.
Zajęcia swoim zakresem powinny obejmować tematykę m.in.: udzielania pierwszej pomocy, zachowania
w sytuacjach kryzysowych, edukacji dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie w różnych, niebezpiecznych
sytuacjach w tym z przemocą, edukację społeczną dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zagrożeń jakie niesie
za sobą degradacja otaczającego środowiska naturalnego (zaśmiecanie, wandalizm, niszczenie mienia).
Niezbędnym elementem właściwego działania OSP jest uczestnictwo ich członków w szkoleniach i ćwiczeniach
w celu uzyskania niezbędnych kwalifikacji. Mając na względzie usprawnienie funkcjonowania jednostek OSP
działania należy ukierunkować na prowadzanie wewnętrznych szkoleń doskonalących strażaków ochotników.
Jednocześnie pozyskiwanie nowych członków w szeregi OSP powinno odbywać się poprzez np. organizację
turniejów wiedzy pożarniczej, turniejów piłki nożnej, czy też zawodów sportowo - pożarniczych.

WYSOKA JAKOŚĆ OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
Cel strategiczny A Kompleksowy system wsparcia rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej
Cel strategiczny B Efektywny i racjonalny system usług medycznych, zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom
powiatu
Cel strategiczny C Osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – jako warunek konieczny
do stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej aktywności obywateli i ich wspólnot w kształtowaniu rozwoju społecznego,
wzrostu gospodarczego i kultury politycznej
Cel strategiczny D Ilościowy i jakościowy rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego – jako wyraz obiektywnej konieczności
wzmocnienia organizacji pozarządowych, integracji społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz form i sposobów ich
funkcjonowania
Cel strategiczny A Kompleksowy system wsparcia rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej
Przemiany społeczno-gospodarcze jakie zachodzą w ostatnich latach w naszym kraju nie pozostały bez wpływu
na sytuację rodzin zamieszkałych na terenie Powiatu Namysłowskiego. Duże zagrożenie dla rodzin stanowi dziś
znaczne bezrobocie i ubożenia społeczeństwa, co z kolei powoduje masową migrację zarobkową, szczególnie
osób młodych. W efekcie następuje rozpad rodziny, spadek autorytetów i wartości moralnych, a tym samym
wzrost liczby rodzin niewydolnych wychowawczo. Ponadto, na funkcjonowanie rodziny wpływają również inne
negatywne zjawiska, tj. starzejące się społeczeństwo, przemoc domowa, bezradność rodziców wobec problemów
dzieci związanych z uzależnieniami, które stają się coraz bardziej powszechne. Z danych Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Namysłowie wynika, iż na terenie naszego powiatu wśród świadczeniobiorców najczęściej
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej są klienci mający problemy głównie na tle: rodzinnym,
bezrobocia, ubóstwa, choroby i niepełnosprawności. Dlatego też instytucja rodzin, jako podstawowa komórka
społeczna powinna być pod szczególną opieką każdej władzy. W praktyce oznacza to wyzwanie dla samorządów
powiatowych i gminnych w zakresie rozwiązywania problemów i zagrożeń społecznych. Konieczność realizacji
zadań postawionych przed pomocą społeczną na poziomie lokalnym, rodziny i jednostki, a także konieczność
wypracowania nowych form pomocy, obliguje powiat do opracowania założeń polityki społecznej w taki sposób,
aby minimalizować negatywne skutki zachodzących przemian społeczno-gospodarczych.
Kierunek rozwojowy A 1.1 Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub
całkowicie opieki rodziców, poprzez rozwój pieczy zastępczej, zwłaszcza jego rodzinnych form
Od stycznia 2012 r. wspieranie rodziny naturalnej oraz organizacja pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach
samorządu terytorialnego i organach administracji rządowej. W przypadku niemożności zapewnienia dziecku
opieki i wychowania przez rodziców, pieczę zastępczą organizuje powiat. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
następuje głównie z powodów tj. niezaradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przedwczesne
macierzyństwo, sieroctwo, choroby psychiczne i somatyczne, ubóstwo, alkoholizm. Nadrzędnym celem pieczy
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zastępczej jest praca z rodziną, która powinna umożliwić powrót dziecka do rodziny, a w przypadku braku
możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym. Piecza zastępcza może
być sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Dlatego też priorytetem powinno być pozyskiwanie
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej i prowadzenia
rodzinnego domu dziecka. Jednocześnie powiat powinien wspierać rozwój placówek całodobowych (dom
dziecka) oraz wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Dla pełnoletnich wychowanków, którzy rozpoczęli
proces usamodzielniania się i opuszczają pieczę zastępczą powiat powinien zabezpieczyć wsparcie w postaci
mieszkań usamodzielnienia czy też mieszkań chronionych. W mieszkaniach tych osoby tam przebywające,
byłyby przygotowywane pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępowałyby
pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Tym samym mieszkania chronione zapewniałyby osobie
usamodzielnianej warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.
Kierunek rozwojowy A 1.2 Rozwijanie systemu wsparcia i aktywizacji seniorów, w tym osób niepełnosprawnych
Jednym z podstawowych zadań powiatu i gminy jest zapewnienie wsparcia osobom, które z uwagi na wiek,
niepełnosprawność czy też chorobę nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Dlatego też osoby i rodziny,
w których znajdują się takie osoby powinny mieć zagwarantowany dostęp do świadczeń z pomocy społecznej
w postaci: świadczeń pieniężnych, pomocy środowiskowej, w tym szczególnie usług specjalistycznych.
Pomimo, iż na terenie Powiatu Namysłowskiego rozwinięta jest odpowiednia infrastruktura placówek pomocy
społecznej (powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, dom
dziecka) oraz funkcjonują ośrodki wsparcia dziennego działające na rzecz osób niepełnosprawnych (warsztaty
terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy), to zakres świadczonej pomocy w dalszym ciągu jest
niewystarczający. Potwierdzają to dane oparte na diagnozie przeprowadzonej przez PCPR w Namysłowie,
z których wynika, iż wśród klientów pomocy społecznej duży odsetek stanowią osoby po 65 roku życia, w tym osoby
niepełnosprawne. Z informacji uzyskanych od tej grupy osób wynika, iż utworzenie ośrodka wsparcia, tj. domu
dziennego pobytu na terenie naszego powiatu powinno być priorytetem dla lokalnych władz samorządowych,
zarówno gminnych, jak i powiatowych. Placówka ta zapewniałaby m.in. łatwiejszy dostęp do rehabilitacji oraz
specjalistycznej pomocy i terapii, a przy tym zaspokoiłaby ich potrzeby bytowe, terapię zajęciową, świadczenia
opiekuńcze. Za uruchomieniem tej placówki przemawiają głównie czynniki demograficzne, bowiem z prognoz
demograficznych wynika, że w województwie opolskim w najbliższych latach zmniejszać się będzie liczba
ludności oraz nastąpi postępujący proces starzenia się.
Kierunek rozwojowy A 1.3 Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa, w tym ofiarom przemocy domowej
Od wielu już lat mieszkańcy Powiat Namysłowskiego, za wyjątkiem dzieci i młodzieży do 18 roku życia, nie
mają zapewnionego dostępu do bezpłatnego poradnictwa w żadnej z lokalnych instytucji pomocy społecznej.
Dlatego też władze samorządowe powinny zorganizować wsparcie dla swoich mieszkańców, w szczególności
przez tworzenie warunków do powstania specjalistycznego poradnictwa i grup wsparcia. Zatrudnieni specjaliści,
tj. prawnik, psycholog, pedagog udzielaliby porad oraz pomocy i wsparcia w ramach grup wsparcia, zarówno
osobom poszkodowanym (np. ofiarom przemocy), jak również rodzinom zastępczym i innym klientom pomocy
społecznej.
Cel strategiczny B Efektywny i racjonalny system usług medycznych, zapewniający bezpieczeństwo
zdrowotne mieszkańcom powiatu
Działania w tym obszarze powinny zostać ukierunkowane na podniesienia standardów usług, zapewnienie pełnej
dostępności do świadczeń medycznych, a także uwzględniać trendy demograficzne i zachorowalność populacji.
Poprawa istniejącej infrastruktury, uruchomienie poradni i form wsparcia wynikających z przeprowadzanej
diagnozy oraz zwiększenie zakresu i różnorodności form edukacji i profilaktyki zdrowotnej, powinno doprowadzić
do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego powiatu.
Realizacja celu i osiągnięcie zamierzonych efektów będzie możliwa tylko przy pełnej korelacji samorządu, świadczeniodawców usług, podmiotów regionalnej polityki zdrowotnej, Narodowego Funduszu Zdrowia i partnerów
społecznych.
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Kierunek rozwojowy B 1.1 Podniesienie standardów leczenia
Realizację celu zapewni m.in.: prowadzenie stałego monitoringu dostępności i jakości usług zdrowotnych,
rozwój i modernizacja bazy sprzętowo-lokalowej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej i telemedycznej.
Działania muszą uwzględniać szkolenia i ponoszenie kwalifikacji zatrudnionej kadry z naciskiem na średni
personel medyczny.
Kierunek rozwojowy B 1.2 Zapewnienie pełnej dostępności do świadczeń medycznych
Na terenie powiatu brak jest poradni: wad postawy, geriatrycznej, ortodontycznej, psychiatrii dziecięcej i endokrynologicznej. Konieczne jest podjęcie działań zmierzających do utworzenia ww. poradni w ramach struktury
Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A., lub też pozyskanie świadczeniodawców zewnętrznych którzy chcieliby
utworzyć gabinety lub ich filie na terenie Powiatu Namysłowskiego.
Niezbędna jest ścisła współpraca samorządu z placówkami ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a także zapewnienie
optymalnych warunków rozwoju wszystkim instytucjom zdrowia.
Kierunek rozwojowy B 1.3 Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem, osobami starszymi i potrzebującymi opieki długoterminowej
System opieki nad matką i dzieckiem powinien obejmować wszystkie etapy życia matki i dziecka, począwszy
od ciąży i połogu, oraz zapewniać wyspecjalizowaną, kompleksową opiekę zdrowotną z szeroko rozwiniętą
profilaktyką i edukacją.
W związku z prognozami demograficznym dotyczącymi szybkiego wzrostu populacji osób po 65 r.ż., nieodzowne
jest stworzenie holistycznych rozwiązań opieki geriatrycznej. Starzejące się społeczeństwo wymaga pełnego
zaplecza medycznego i socjalnego. Należy podjąć działania związane z rozwiązaniem problemu braku stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki geriatrycznej, a także zapewnieniem stałego i szybkiego wsparcia w postaci dobrze
funkcjonujących poradni rehabilitacyjnych.
W zakresie opieki długoterminowej należy uwzględnić zwiększenie liczby miejsc w zakładzie opiekuńczoleczniczym oraz doprowadzić do skrócenia czasu oczekiwania na objęcie opieką długoterminową, m.in. poprzez
podwojenie ilości praktyk zajmujących się długoterminową opieką środowiskową.
Kierunek rozwojowy B 1.4 Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna
Warunkiem poprawy zdrowia społeczeństwa jest wczesna wykrywalność chorób, zwiększenie prozdrowotnej
świadomości społecznej, a także tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu.
Powiat Namysłowski powinien prowadzić działania profilaktyczne i edukację zdrowotną, ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów wynikających z przeprowadzonych analiz zachorowalności, są to m.in.: profilaktyka
wad postawy u dzieci i młodzieży, choroby cywilizacyjne, nowotwory, uzależnienia, a także przeciwdziałanie
otyłości i promowanie aktywnego trybu życia.
Cel strategiczny C Osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym –
jako warunek konieczny do stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej aktywności obywateli i ich
wspólnot w kształtowaniu rozwoju społecznego, wzrostu gospodarczego i kultury politycznej
Z przeprowadzonej diagnozy z uwzględnieniem mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju organizacji pozarządowych wynika, że głównym elementem a zarazem główną determinantą rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego są jego obywatele. Obywatele świadomi, aktywni w swoich działaniach potwierdzający wysoki
poziom podmiotowości społecznej, ekonomicznej i politycznej.
Konsekwentni, świadomi i aktywni obywatele stanowią potencjał tworzący aktywne wspólnoty, urzeczywistniając
podstawowe zasady i wartości demokratycznego ładu społecznego, opartego na więziach społecznych. Aktywne
wspólnoty, zorganizowane w sposób formalny lub występujące jako grupy nieformalne, stanowią główną
determinantę rozwoju kapitału społecznego, jako szczególnej syntezy potencjału zasobów ludzkich, instytucji
publicznych i pozarządowych, infrastruktury społecznej oraz wzajemnych relacji między nimi. Dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w kontekście aktywnych obywateli i wspólnot, jak i silnych organizacji
pozarządowych, niezwykle ważną rolę powinny odegrać struktury państwowe, struktury administracji publicznej.
W koncepcji dobrego rządzenia nie powinny występować sprzeczności między państwem a społeczeństwem
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obywatelskim. Skuteczność działań tych struktur może wzajemnie się warunkować, jeżeli nastąpią między nimi
właściwe relacje oparte na zasadach: pomocniczości, przejrzystości, sprawności, odpowiedzialności, wiarygodności oraz społecznej partycypacji.
Kierunek rozwojowy C 1.1 Aktywni świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne
Podstawą społeczeństwa obywatelskiego są jego obywatele, świadomi swych praw i obowiązków, zaangażowani
w działania na rzecz dobra wspólnego, zdolni do osobistej odpowiedzialności za los swój i los wspólnoty na
wszystkich poziomach życia społecznego. Bez nich nie ma autentycznych organizacji pozarządowych, demokracja
zamienia się w czysto formalne procedury, a państwo i jego urzędy, choć stają się coraz bardziej rozbudowane,
są coraz bardziej bezsilne i obce obywatelom. Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z obywatelską apatią.
Ludzie często koncentrują się przede wszystkim na swoich własnych sprawach, a sprawy publiczne obchodzą
ich coraz mniej. Aby umożliwić obywatelom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym, trzeba stworzyć im
odpowiednie warunki i wyposażyć ich w konkretne zasoby i umiejętności, które takie uczestnictwo umożliwiają.
Kierunek rozwojowy C 1.2 Edukacja obywatelska
Edukacja obywatelska jest szczególną formą rozwoju wiedzy i umiejętności, które znacząco pozwalają na aktywne
uczestnictwo w życiu społecznym i życiu politycznym. Adresatem edukacji obywatelskiej powinni być wszyscy
mieszkańcy Powiatu Namysłowskiego.
Aby edukacja obywatelska była na lepszym poziomie niezbędne jest podjecie następujących działań:
• wpieranie działań mających na celu dostarczanie obywatelom rzetelnej i bezpłatnej informacji,
• wspieranie inicjatyw, które mają na celu kształtować odpowiedzialność obywatelską.
Kierunek rozwojowy C 1.3 Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu w sprawach publicznych
Świadomość społeczna mieszkańców Powiatu Namysłowskiego jest ważną funkcją aktywizacji obywateli.
Rozumienie procesów ekonomicznych i społecznych, sytuacji życiowej, sytuacji w sprawach publicznych możliwe jest
jedynie poprzez powstanie skutecznie działający system, który będzie oparty na bezpłatnym udzielaniu informacji,
bezpłatnym poradnictwu oraz udzielaniu bezpłatnych porad prawnych. Funkcjonowanie tego rodzaju poradnictwa
powinno być popierane przez administrację publiczną na różnym szczeblu, a realizowane przez różne podmioty
oraz niezależne oraz bezstronne organizacje społeczne. Ważną cechą tych organizacji powinno być ich dobre
przygotowanie do pełnienia tego rodzaju poradnictwa. Słaba aktywność obywatelska powinno być przedmiotem
powszechnej troski. Troska ta powinna być wyrażona wsparciem oraz promocją obywatelskiego zaangażowania
w sprawy publiczne poprzez np. konsultacjach społecznych w sprawach które są ważne dla społeczności lokalnej.
Ważną kwestią jest również kampanie na rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej. Społeczne działania to nie tylko
kwestia motywacji więc konieczne jest wsparcie dla „dobrych” liderów inicjatyw społecznych.
Koncentracja na wspólnotach lokalnych ma swoje ważne uzasadnienie. Są one bowiem podstawowym środowiskiem, który buduje tożsamość obywateli oraz określa obszar ich działania. To właśnie w tych wspólnotach
tworzy się kapitał społeczny. Kapitał ten jest bardzo pomocny do wspierania systemu zależności, który wspierać
może rozwój osób jak i instytucji.
Za niezbędne należy uznać działania które maja na celu m.in.:
• stworzenie lepszych warunków, mających na celu prowadzenie akcji oraz kampanii promocyjnych,
• udział mediów lokalnych i angażowanie ich we wszelkiego rodzaju inicjatywy lokalne.
Cel strategiczny D Ilościowy i jakościowy rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego – jako wyraz
obiektywnej konieczności wzmocnienia organizacji pozarządowych, integracji społecznej i podmiotów
ekonomii społecznej oraz form i sposobów ich funkcjonowania
Organizacje pozarządowe tworzą instytucjonalnie wiodący komponent społeczeństwa obywatelskiego Sektor
obywatelski, w pierwszej kolejności dostarcza konkretnych usług na rzecz swoich członków. Z przeprowadzonych
ankiet wynika, że część mieszkańców Powiatu Namysłowskiego uważa, że organizacje pozarządowe swoją pracę
wykonują na średnim poziomie.
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Kierunek rozwojowy D 1.1 Zwiększenie potencjału sektora pozarządowego z powiatu namysłowskiego,
jako partnera administracji publicznej
Z diagnozy sytuacji trzeciego sektora wynika, iż potencjał jest zbyt skromny, aby mógł wypełniać należycie
przypisane mu funkcje i zadania możliwe do realizacji. W przypadkach gdzie potencjał jest znacząco większyjest zazwyczaj niewykorzystywany do końca. Aby temu zapobiegać należy kłaść nacisk na:
• wspieranie inicjatyw trzeciego sektora, zmierzających do przejrzystości działań,
• pomoc w budowie zaplecza organizacji,
• wzmocnienie stabilności finansowej oraz współpracy z administracją publiczną.
Kierunek rozwojowy D 1.2 Promowanie dialogu obywatelskiego jako formy współpracy obywateli
Niezwykle konieczne jest budowanie rzeczywistych i wiarygodnych instytucji dialogu społecznego. Jego
uzupełnieniem powinno być wprowadzenie mechanizmu konsultacji publicznych/ społecznych. Do tej pory
działający system dialogu społecznego powinien przesuwać się w kierunku dialogu obywatelskiego, który będzie
wykraczał poza tradycyjnych partnerów- takich jak związki zawodowe oraz środowisko pracodawców.
Działania jakie należy podląc w tym zakresie:
• wzmocnienie dialogu społecznego z dialogiem obywatelskim,
• wzmacnianie procesów partycypacji.
Kierunek rozwojowy D 1.3 Rozwój społecznej przedsiębiorczości - Trzeci sektor jako pracodawca
W Polsce zatrudnienie w sektorze non-profit jest nieduże. Liczba osób dla których takie organizacje były głównym
miejscem pracy zarobkowej jest niewielkie. W krajach Unii Europejskiej wskaźnik jest nawet kilkukrotnie wyższy.
Sektor inicjatyw obywatelskich powinien stać się w najbliższej perspektywie poważnym pracodawcą, zarówno
na otwartym rynku pracy, jak i w innych formach zatrudnienia osób np. zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Socjalny wymiar zatrudnienia jako domena sektora pozarządowego w sposób wydajny może przyczynić się do
poprawy sytuacji na rynku pracy ze szczególnym odniesieniem do określonych grup ryzyka społecznego.
Perspektywa zmian w zakresie roli organizacji pozarządowych jako pracodawca oznacza m.in. potrzebę:
• wsparcie edukacji liderów społecznych, jako potencjalnych pracodawców,
• tworzenie warunków dla realizacji programów wspierania zatrudnienia osób w organizacjach pozarządowych
z terenu powiatu namysłowskiego,
• promowanie rozwoju programów, których celem jest zatrudnienie socjalne w ramach aktywności trzeciego
sektora.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Cel strategiczny A Wzrost dostępności komunikacyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego
Cel strategiczny B Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Cel strategiczny A Wzrost dostępności komunikacyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego
Wzrost dostępności komunikacyjnej oraz rozwój techniczny infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pozwala
zapewnić wysoką jakość życia w powiecie. Zmodernizowane, bezpieczne drogi, sprawnie działająca komunikacja
zbiorowa, chodniki i ścieżki rowerowe wpływają na poczucie zadowolenia mieszkańców z życia na terenie Powiatu
Namysłowskiego. Racjonalne rozplanowanie inwestycji, szlaków komunikacyjnych przekłada się na odczuwalny
przez mieszkańców komfort życia.
Kierunek rozwojowy A 1.1 Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Namysłowa
Warunkiem rozwoju gospodarczego miasta Namysłowa jest sprawna sieć połączeń komunikacyjnych zarówno
z sąsiadującymi ośrodkami aglomeracyjnymi, jak i kluczowymi szlakami drogowymi, w tym drogami stanowiącymi
korytarz transportowy na osi północ – południe (m.in. Kępno – Namysłów – Opole), autostradą A4 i drogą
ekspresową S8 (łączącą aglomeracje: wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką, która na odcinku najczęściej
uczęszczanym przez mieszkańców – Wrocław – Ostrów Maz. stanowi polską część trasy E67). Kluczowym elementem służącym ograniczeniu ruchu kołowego w mieście jest budowa obwodnicy, ułatwiającej komunikację
zewnętrzną.
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Kierunek rozwojowy A 1.2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i okołodrogowej
Rozwój lokalnej sieci wewnętrznych powiązań jest warunkiem rozwoju gospodarczego (dostępność terenów
inwestycyjnych), podniesienia komfortu życia mieszkańców oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Konieczne jest dostosowanie dróg powiatowych do parametrów technicznych wynikających z przepisów prawa
i natężenia ruchu pojazdów. W tym zakresie niezbędna jest również współpraca z innymi zarządcami dróg,
które przebiegają przez powiat (drogi krajowe, wojewódzkie i gminne) – związana zwłaszcza z działaniami
modernizacyjnymi. Warunkiem rozwoju lokalnej sieci komunikacyjnej jest również budowa i modernizacja
infrastruktury okołodrowgowej, tj. chodników, przystanków, ale także tras pieszo – rowerowych i rowerowych
(również jako alternatywy dla ruchu samochodowego, służącej redukcji spalin). Ogół działań prowadzonych
w obszarze komunikacji i transportu powinien uwzględniać założenia planowania niskoemisyjnego.
Kierunek rozwojowy A 1.3 Wzrost spójności sieci drogowej na obszarach wiejskich
Warunkiem rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wiejskich jest ich efektywne skomunikowanie
zarówno w wymiarze zewnętrzny, jak i wewnętrznym. Powinno ono zapewniać mieszkańcom połączenie
z ośrodkami powiatowymi i wojewódzkimi. Dlatego należy podejmować działania służące modernizacji tych dróg
i infrastruktury towarzyszącej, tak aby stworzyć spójną sieć powiązań komunikacyjnych – m.in. połączenia z drogami wyższej kategorii. Dostosowanie dróg przebiegających przez obszary wiejskie, pod względem parametrów,
do wymaganych standardów pozwoli również na aktywizację gospodarczą tych obszarów oraz podniesienie
bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.
Cel strategiczny B Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Wykorzystanie technologii komunikacyjno – informacyjnych jest jednym z podstawowych czynników rozwoju
społecznego i gospodarczego. Cyfryzacja sfery publicznej i obszaru przedsiębiorczości jest elementem dynamizującym procesy modernizacyjne. Konieczny jest rozwój usług publicznych dostępnych na platformach cyfrowych,
rozwijanie systemu e-usług edukacyjnych, promowanie rozwiązań teleinformatycznych wzmacniających zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne, a także zwiększenie udziału narzędzi ICT we wszystkich wymienionych
sektorach.
Kierunek rozwojowy B 1.1 Podwyższenie wskaźnika penetracji WPUS (Wskaźnik Penetracji Usługami
Szerokopasmowymi) na terenie całego powiatu.
Istotne zwiększanie dostępności do szerokopasmowej sieci internet. Jak pokazują analizy wskaźnik WPUS jest na
terenie miejskim niski, a na terenie wiejskim bardzo niski. Zwiększenie dostępności Internetu szerokopasmowego
zwłaszcza na obszarach wiejskich przyczyni się do ich rozwoju gospodarczego. Powinno się to przełożyć
bezpośrednio na podniesienie jakości życia mieszkańców. Umożliwi na przykład rozwój przedsiębiorczości (np.
handel przy wykorzystaniu istniejących portali internetowych, reklamy, ogłoszenia w Internecie), dokształcanie
się mieszkańców, a także ułatwi dostęp do informacji.
Kierunek rozwojowy B 1.2 Zwiększenie liczby utworzonych e -usług
Wykorzystanie nowoczesnych technologii ma usprawnić procesy gospodarcze i administracyjne. Dlatego konieczne jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do szerokiego wachlarza usług on-line, m.in. administracyjnych
(front-office); wspomagających administrację publiczną, a także tworzenie i rozwój platform cyfrowych związanych z m.in. e-zdrowiem, e-edukacją i a także wspieranie przedsiębiorców w procesach realizacji procesów
gospodarczych z wykorzystaniem środków elektronicznej wymiany danych.

ŚRODOWISKO
Cel strategiczny A Atrakcyjny przyrodniczo powiat
Cel strategiczny B Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja energii odnawialnej
Cel strategiczny C Rolnictwo ekologiczne i produkcja zdrowej żywności
Cel strategiczny D Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
Cel strategiczny A Atrakcyjny przyrodniczo powiat
Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania i zrozumienia ze strony społeczności
lokalnych.
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Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wszelkie działania planistyczne, szczególnie w obszarach cennych
przyrodniczo, powinny eliminować lub przynajmniej minimalizować wszelkie szkodliwe skutki, wynikające z nadmiernej presji człowieka na krajobraz. Warunkiem skutecznej realizacji tego postulatu jest jednak możliwie
obiektywna ocena stopnia cenności danego obszaru.
Do cech atrakcyjności można zaliczyć: swoistość krajobrazową oraz różnorodność przyrodniczą.
Powiat Namysłowski ma wszelkie atuty położenia poza strefą wielkomiejskiej uciążliwości i większość zalet
obszaru mogącego korzystać z dobrodziejstw stolic regionów: Wrocławia i Opola.
Kierunek rozwojowy A 1.1 Ochrona i racjonalne wykorzystanie walorów środowiska naturalnego
Skuteczna ochrona środowiska i jego walorów zależy od wszystkich podmiotów rozwoju lokalnego, dlatego
niezbędna jest w tym zakresie wielopodmiotowa i wieloaspektowa współpraca. Współdziałanie w zakresie
zachowania krajobrazu przyrodniczego, wdrażania alternatywnych metod produkcji rolniczej oraz rozwoju
infrastruktury ochrony środowiska pozwoli na wzmocnienie potencjału Powiatu Namysłowskiego.
W tym celu należy zastosować z metody konserwatorskiej prezerwację czyli rezygnację lub ograniczenie działań
mogących zaszkodzić przyrodzie. Z metody planistycznej należy wprowadzić ład przestrzenny z wykorzystaniem
zróżnicowania terenu, racjonalne użytkowanie zasobów, które nie doprowadzi do dewastacji krajobrazu oraz
przywrócenie wartości użytkowej terenom zdegradowanym poprzez ich rekultywację.
Działania powiatu powinny doprowadzić do wypracowania wspólnie z gminami i wyspecjalizowanymi instytucjami, w tym z ośrodkami naukowymi, odpowiednich metod możliwych do zastosowania na terenie powiatu.
Kierunek rozwojowy A 1.2 Zadbane środowisko przyrodnicze - edukacja ekologiczna mieszkańców i propagowanie postaw prośrodowiskowych
Kluczowym elementem dbałości o stan środowiska naturalnego jest stan świadomości ekologicznej mieszkańców.
Edukacja i promocja postaw eksponujących bieżące i przyszłe korzyści płynące z ochrony środowiska naturalnego
zapewnić powinna wyższą efektywność kosztową niektórych rozwiązań oraz przyczynić się do większej
partycypacji społecznej w procesie ochrony przyrody.
Podnoszenie świadomości ekologicznej i propagowanie zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego
i odpowiedzialności za stan przyrody powinno być realizowane poprzez edukację i promocję szczególnie wśród
dzieci i młodzież, gdyż wykazują się oni najlepszym odbiorem edukacji ekologicznej, a ponadto stanowią ważną
grupę konsumencką.
Istnieje również konieczność objęcia akcją informacyjną szerokiego kręgu osób zajmujących się obecnie sprawami
ochrony środowiska w urzędach, instytucjach i zakładach, a także przedstawicieli grup opiniotwórczych z zakresu
ochrony środowiska: nauczycieli, radnych i członków zarządów różnych szczebli administracji samorządowej.
Edukację należy prowadzić w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i ograniczenia ich powstawania,
propagowania postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody, uświadomienia problemu
ochrony powietrza (propagowanie informacji o możliwościach stosowania proekologicznych źródeł ciepła,
termomodernizacji i działalności funduszy proekologicznych). Realizację promocji działań i inicjatyw proekologicznych należy prowadzić często, w sposób cykliczny.
Do aktywnego działania poza samorządami powinny zostać włączone placówki edukacyjne i organizacje pozarządowe mające wpływ na kształtowanie postaw i zachowań mieszkańców, a w szczególności młodzieży szkolnej.
Współpraca powiatu z gminami i organizacjami społecznymi powinna przebiegać na płaszczyźnie inspirowania
i wypracowania wspólnych działań edukacyjnych i praktycznych.
Powiat może pełnić role koordynatora lub inicjatora tego procesu we współpracy z gminami, przedmiotowymi
instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
Cel strategiczny B Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja energii odnawialnej
Cel ten wynika bezpośrednio z założeń polityki ekologicznej państwa. Osiągnięcie go uwarunkowane jest
urealnieniem cen energii, m.in. poprzez wliczenie w jej cenę jednostkową kosztów środowiskowych (opłaty
produktowe od paliw, zróżnicowane w zależności od uciążliwości danego paliwa dla środowiska). Podstawowe
znaczenie będą mieć działania w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki (wprowadzanie energooszczędnych technologii) oraz wzrost świadomości społeczeństwa. Ograniczenie ogólnego zużycia energii
(a więc zmniejszenie produkcji energii) przyniesie efekty w postaci zmniejszenia zużycia surowców energetycznych, a także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.
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Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość zanieczyszczeń powstających
na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, jak i działalności człowieka. Współcześnie
coraz trudniej jest wskazać rejony, w których powietrze atmosferyczne byłoby całkowicie wolne od zanieczyszczeń.
Gospodarka niskoemisyjna oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu
emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw
kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.
Pomimo wyraźnego spadku emisji z zakładów przemysłowych nadal niepokojący pozostaje wysoki poziom emisji
pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego, czyli tzw. emisji „niskiej”. Niska emisja zanieczyszczeń powietrza
jest emisją pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych opalanych
najczęściej tanim węglem, a więc najczęściej o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Wpływ
niskiej emisji na lokalny stan zanieczyszczenia jest istotny, głównie ze względu na lokalizacje tych źródeł oraz
warunki wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. Z procesem spalania węgla, zwłaszcza w nisko sprawnych
paleniskach indywidualnych i małych kotłach z rusztem stałym związana jest emisja benzo(α)pirenu należącego
do grupy węglowodorów aromatycznych.
Znacznym problemem jest również emisja ze środków transportu, gdzie zanieczyszczenia gazowe powstają
w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Biorąc pod uwagę tendencje zmian emisji NOx zwraca
uwagę rosnący z roku na rok poziom emisji ze źródeł mobilnych, przy spadku emisji tego zanieczyszczenia ze
źródeł stacjonarnych. W związku z powyższym niezbędne są inwestycje drogowe na obszarze powiatu mające
na celu ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego, a tym samym niwelowanie negatywnego wpływu
transportu na środowisko naturalne (zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe).
Kierunek rozwojowy B 1.1 Wrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii w obiektach
użyteczności publicznej, mieszkalnictwa oraz przemysłowych
Przekształcenie w kierunku gospodarki niskoemisyjnej stanowi jedno z najważniejszych wyzwań gospodarczych
i środowiskowych.
Efektywność wykorzystania energii zarówno w budynkach, jak i instalacjach, ma bezpośredni wpływ na emisję
zanieczyszczeń oraz koszt eksploatacji obiektów. Cel dotyczący efektywności energetycznej porusza zatem zagadnienia ekologiczne, jak i ekonomiczne, zmniejszając koszt związany z wykorzystaniem nośników energetycznych.
Jednocześnie wysoki udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii wzmacniłby samowystarczalność
energetyczną powiatu mając niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne.
W działaniach związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, największego potencjału upatruje się
w odnawialnych źródłach energii, które zastąpić mogą wysokoemisyjne źródła konwencjonalne, w działaniach
termomodernizacyjnych obiektów oraz przedsięwzięciach poprawy efektywności energetycznej, które sprzyjają
obniżeniu zapotrzebowania energetycznego budynków i infrastruktury technicznej.
W ramach konkretnych realizacji należy jednakże dążyć do maksymalizacji rezultatów bądź to poprzez dobranie
rozwiązań zapewniających lepszy efekt ekologiczny, bądź to poprzez poszukiwanie tańszych wariantów realizacji
zaplanowanych działań i przeznaczeniu tym samym zaoszczędzonych środków finansowych na dalsze cele
inwestycyjne.
Celem doboru działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej jest przedstawienie planu prac i uwarunkowań,
sprzyjających redukcji emisji CO2. Działania te mogą zostać pogrupowane w następujące struktury:
• Działania służące redukcji zużycia energii finalnej na terenie powiatu. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, ma
w tym przypadku charakter pośredni. Przykładem takich działań jest chociażby termomodernizacja obiektów.
• Działania bezpośrednio przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych – są to takie działania jak
modernizacja kotłowni, czy budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Drugim podziałem charakteryzującym wybrane działania jest podział na zadania:
• Realizowane przez struktury administracyjne, oraz
• Realizowane przez mieszkańców i podmioty gospodarcze – działania te nie są uzależnione bezpośrednio od
aktywności powiatu, aczkolwiek istotna jest rola samorządu w promocji i upowszechnianiu tychże działań.
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Kierunek rozwojowy B 1.2 Promocja gospodarki niskoemisyjnej
Działania edukacyjne i informacyjne pozwolą na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych. Wpłynie to korzystnie na podniesienie świadomości ekologicznej i kompetencji nie tylko użytkowników obiektów, lecz także na wykonawców, w tym architektów.
Istotne jest przedstawienie dobrych przykładów inwestycji wykorzystujących OZE oraz wdrażanie tego typu
inwestycji na obszarze powiatu. Istotne jest przedstawienie mieszkańcom rozwiązań prosumenckich, które będą
mogły być przez nich wykorzystywane i dzięki którym staną się oni częścią ekoenergetycznego systemu powiatu.
Jest to działanie niskonakładowe, a czasami wręcz bezinwestycyjne, które zwiększy świadomość ekologiczną, co
wymiernie może przełożyć się na zmniejszenie zużycia energii na terenie powiatu.
Kierunek rozwojowy B 1.3 Propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców
Zadaniem powiatu jest wspieranie i propagowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Działanie to ma na
celu zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, pompy
ciepła, kolektory słoneczne, rolnicze biogazownie, ciepłownie, elektrociepłownie, elektrownie wykorzystujące
paliwo ekologiczne, fotowoltaiczne), jak również propagowanie działalności polegającej na produkcji biomasy
potrzebnej do produkcji paliwa.
Ograniczenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych przyczyni się do redukcji emisji
gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego. Stosowanie najlepszych
dostępnych technologii gospodarki niskoemisyjnej, w połączeniu ze zmianami bilansu paliwowo-energetycznego
na rzecz wzrostu wykorzystania OZE, przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego m.in. poprzez
redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód.
Cel strategiczny C Rolnictwo ekologiczne i produkcja zdrowej żywności
Rolnictwo ekologiczne jest specyficzną formą gospodarowania i produkcji żywności. Żywność wytwarzana
jest metodami naturalnymi w czystym i bezpiecznym środowisku, bez nawozów sztucznych i syntetycznych
środków ochrony roślin, antybiotyków, hormonów wzrostu i genetycznie modyfikowanych organizmów. Dzięki
wykluczeniu pestycydów i nawozów sztucznych nie powoduje zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych,
ogranicza wypłukiwanie składników pokarmowych z gleby, sprzyja różnorodności biologicznej, wymaga
niewielkich nakładów energii i wytwarza żywność wysokiej jakości. Zadaniem rolnictwa ekologicznego jest nie
tylko produkcja żywności o wysokich parametrach jakościowych w zrównoważonym środowisku przyrodniczym,
ale także ochrona i dbałość o jakość całego środowiska naturalnego, w którym rolnictwo funkcjonuje oraz
zapewnienie dobrostanu zwierząt.
Produkcja ekologiczna łączy przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomaga wysoki stopień
różnorodności biologicznej, wykorzystuje naturalne procesy oraz zapewnia właściwy dobrostan zwierząt.
Równocześnie umożliwia zmianę sposobu konkurowania producentów rolnych na regionalnym rynku produktów
spożywczych, z tzw. ilościowego na jakościowy.
Celem jest wsparcie rolnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację lokalnych
społeczności do podejmowania działań związanych z rozwojem ekologicznego rolnictwa i turystyki oraz promocji
regionu (produktu lokalnego, zasobów przyrodniczych).
Kierunek rozwojowy C 1.1 Rozwój rolnictwa ekologicznego m.in. poprzez edukację w tym zakresie
Zadaniem powiatu jest promocja rolnictwa ekologicznego z uwzględnieniem korzyści płynących z produkcji
i przetwarzania surowca ekologicznego praz podniesienie świadomości ekologicznych producentów rolnych
w zakresie odpowiedzialności za środowisko i zdrowie konsumenta.
Edukacja ma na celu dostarczenie odbiorcom (producentom, konsumentom) wiedzy na temat korzyści płynących
z produkcji ekologicznej, zachęcenie indywidualnych producentów, przetwórców i grupy producentów do
przestawiania się na ekologiczne metody produkcji oraz zwiększenie popytu na certyfikowaną żywność
ekologiczną poprzez popularyzację wśród konsumentów wiedzy na temat jej wartości.
Cel strategiczny D Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
W ramach tego zagadnienia pod uwagę należy wziąć przede wszystkim zmniejszenie materiałochłonności,
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odpadowości, wodochłonności i energochłonności produkcji przemysłowej. Jest to podejście korzystne zarówno
ze względów ochrony zasobów środowiska, jak też ekonomii prowadzonych procesów technologicznych
w poszczególnych zakładach. Oprócz minimalizacji oddziaływania na środowisko, poprzez pobór wody, surowców
naturalnych i energii, wytwórcy z sektora gospodarczego mają szansę ponosić niższe opłaty za gospodarcze
korzystanie ze środowiska oraz redukować koszty energii i surowców stosowanych w produkcji.
Z uwagi na wprowadzanie nowych technologii oraz uwarunkowania ekonomiczne większość przedsiębiorstw,
instytucji oraz spółdzielni realizuje zadania w celu osiągnięcia zrównoważonego wykorzystania surowców,
materiałów, wody i energii m.in. poprzez:
• wymianę starych odcinków sieci wodociągowej z zastosowaniem nowych technologii oraz stosowanie doszczelniaczy przy usuwaniu awarii,
• stosowanie w miarę możliwości zamkniętych układów obiegu wody,
• zarządy spółdzielni, zarządcy budynków sukcesywnie wprowadzają w każdym budynku liczniki na ciepłą i zimną

wodę.
Kierunek rozwojowy D 1.1 Zwiększenie dostępności do sytemu kanalizacji zbiorczej
Zagadnieniem strategicznym dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego powiatu jest zwiększenie
dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej. Stopień skanalizowania gmin, poza Gminą Namysłów należy
uznać za niewystarczający, co obniża ich atrakcyjność osiedleńczą i inwestycyjną oraz obniża standardy życia
mieszkańców. Rozwój infrastruktury leży w gestii samorządów gminnych, które powinny dążyć do zmniejszenia
dysproporcji dostępu sieci kanalizacyjnej. Powiat może jednak pełnić rolę koordynatora tego procesu w kontekście rozwoju rekreacji i turystyki na terenach wiejskich.
Alternatywą może być propagowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenach których
uwarunkowania wodno gruntowe pozwalają na wykonanie tego typu instalacji. Warunki hydrologiczne powiatu
uniemożliwiają budowę tych instalacji na niektórych terenach.
Kierunek rozwojowy D 1.2 Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią oraz suszą
Konieczne jest zaprzestanie marginalizowania udziału metod nietechnicznych i prewencyjnych w ochronie
przeciwpowodziowej i suszy, w szczególności przez zatrzymanie i spowolnienie odpływu wód poprzez mikro
i naturalną retencję oraz zwiększanie retencji w zlewniach cząstkowych.
Ochrona przed powodzią nie powinna skupiać się wyłącznie na metodach technicznych, ale również, co najmniej
w tym samych stopniu stosować metody nietechniczne tj. zalesianie wododziałów, odtwarzanie naturalnej retencji
na terenach dolin rzecznych i w lasach, przywracanie retencji glebowo-gruntowej, spowolnianie odpływu wód
przez renaturyzację cieków, zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych i sterowanie systemem
melioracji szczegółowej itp.

TURYSTYKA, KULTURA, PROMOCJA
Cel strategiczny A Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej na obszarze Powiatu
Cel strategiczny B Budowa spójnej oferty kulturowej i przyrodniczej Powiatu Namysłowskiego
Cel strategiczny C Ochrona wartości przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego
Cel strategiczny A Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej na obszarze Powiatu
Najważniejszym potencjałem endogenicznym Powiatu Namysłowskiego są walory przyrodnicze i kulturowe,
na które składa się wiele czynników m.in. Stobrawski Park Krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu,
parki zabytkowe czy zabytkowa architektura sakralna. Bliskie położenie względem dwóch dużych aglomeracji
Opolskiej i Wrocławskiej, z jednej strony daje możliwość włączenia walorów Powiatu do szerszej oferty
turystycznej, a z drugiej stwarza okazję do zainteresowania walorami mieszkańców Opola i Wrocławia. Jednak
warunkiem dla oparcia rozwoju na tej gałęzi gospodarczej jest ciągła rozbudowa bazy rekreacyjnej i turystycznej,
doprowadzająca standard spędzania czasu wolnego do rosnących wymagań klientów. Ważne znaczenie ma
również oferowanie atrakcyjnych, zintegrowanych produktów turystycznych, związanych m.in. z dziedzictwem
kulturowym, przyrodniczym i historycznym. W tym zakresie rozwój turystyki winien uwzględniać działania
partnerskie, podejmowane wspólnie z sąsiednimi samorządami przede wszystkim w ramach Powiatu, a nawet
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szerzej (np. tworzenie wspólnych sieci szlaków rowerowych, pieszych czy tematycznych itp.)
Istnienie odpowiedniej, pod względem ilościowym, jak i jakościowym, infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
jest warunkiem niezbędnym dla wykorzystania szans rozwojowych Powiatu związanych z wykorzystaniem
walorów przyrodniczych i kulturowych. Stymulowanie i wspieranie inwestycji w infrastrukturę staje się elementem
kluczowym komercjalizacji produktów. Należy zaznaczyć, iż rozwój infrastruktury powinien być mocno
skorelowany z koncepcją produktów – taka korelacja jest bowiem podstawą zintegrowania oferty turystycznej.
Baza turystyczna, podobnie jak bazy infrastrukturalne w każdej innej gałęzi gospodarki, jest tworzona głównie
przez sektor prywatny. Rolą samorządu jest takie kreowanie przestrzeni oferty turystycznej, wykorzystanie
zasobów swojego obszaru i ich promocja, aby popyt na turystykę generował nowe inwestycje. Obecnie Powiat
Namysłowski jest postrzegany na mapie województwa opolskiego, jako obszar o dużym potencjale turystycznym,
ale o stosunkowo niskim popycie na turystykę.
Kierunek rozwojowy A 1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystyki kulturowej i przyrodniczej
Inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy i poprawy stanu oraz dostępności infrastruktury turystyki kulturowej
i przyrodniczej, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych m.in.: zespoły parkowe i dworskie, obiekty
sakralne, zabytkowy układ urbanistyczny miasta Namysłowa. Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej,
informacyjnej oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego.
Działania związane z ochroną i modernizacją zabytków ruchomych, a także zabytkowych kapliczek i cmentarzy.
Wytyczanie oraz budowa sieci szlaków kulturowo-przyrodniczych na obszarze Powiatu.
Kierunek rozwojowy A 1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystyki aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej
Przedsięwzięcia związane z rozbudową i modernizacją obiektów rekreacyjnych, sportowych i wypoczynku, w tym
wykorzystanie rekreacyjne zbiorników wodnych poprzez budowę urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury
dojazdowej w okolicach zbiorników wodnych na ternie Powiatu. Inwestycje związane z budową i rozbudową
szlaków pieszych, rowerowych i konnych oraz budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych.
Kierunek rozwojowy A1.3 Wspieranie działań służących standaryzacji bazy gastronomicznej i noclegowej
Działania związane z modernizacją bazy agroturystycznej na obszarze powiatu poprzez sieciowienie i standaryzację, które stanowiłyby jeden z elementów budowy sieciowego produktu turystycznego - rozpoznawalnej
i unikatowej marki Powiatu Namysłowskiego.
Cel strategiczny B Budowa spójnej oferty kulturowej i przyrodniczej Powiatu Namysłowskiego
Rozwój turystyki i tzw. przemysłów czasu wolnego w Powicie Namysłowskim powinien opierać się w oparciu
o funkcjonowanie takiej oferty produktów turystycznych, które z uwagi na swoje unikalne cechy czy funkcjonalność
będą chętniej wybierane na rynku. Osiągnięcie takiej przewagi jest procesem długotrwałym i złożonym, wymaga
bowiem zaangażowania wielu zasobów i środków. Trudność w realizacji niniejszego celu wynika również z przewagi potencjału turystycznego i kulturowego Opola i Wrocławia. Oferta Powiatu Namysłowskiego nie może być
w związku z tym budowana na zasadzie konkurencji, ale na uzupełnieniu i współpracy, włączając własne
oryginalne zasoby. Powinna ona również być atrakcyjną propozycją dla mieszkańców Opola i Wrocławia,
szczególnie w zakresie aktywnego wypoczynku i rekreacji.
Prawidłowe funkcjonowanie produktów turystycznych, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów Powiatu i jego
otoczenia, skutkować będzie wzrostem gospodarczym. Pozytywne zmiany zachodzące na rynku lokalnym,
dzięki rozwojowi turystyki i dziedzictwa kulturowego, przejawiają się także w innych sektorach gospodarczych
i społecznych. Osiągnięcie celu, jakim jest stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej pod wspólna marką dla
Powiatu Namysłowskiego niesie za sobą konieczność podejmowania działań zarówno w zakresie kreacji nowych
produktów, jak i rozwijania już istniejących, ich modyfikacji i unowocześnienia zgodnie z trendami rynkowymi
i oczekiwaniami klientów, jak również w zakresie budowy, rozbudowy i stałej poprawy jakości infrastruktury
gwarantującej efektywny i prawidłowy rozwój.
Głównym założeniem działań podejmowanych w ramach realizacji niniejszego celu jest stworzenie unikalnej,
wyróżniającej się przede wszystkim na rynku regionalnym oferty turystycznej, która będzie stwarzała nową jakość.
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Kierunek rozwojowy B 1.1 Współpraca w zakresie uzgadniania spójnego kalendarza wydarzeń kulturalnych i turystycznych na terenie Powiatu
Wspólne działania podmiotów sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych dotyczące
inicjowania i wspierania cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych.
Kierunek rozwojowy B 1.2 Kreowanie nowych produktów turystycznych
Przedsięwzięcia związane z tworze-niem, w oparciu o zasoby kulturowo - przyrodnicze produktów turystycznych
charakterystycznych dla Powiatu Namysłowskiego. Ponadto, inicjowanie i wspieranie współpracy organizacji
pozarządowych oraz tworzenie sieci kooperacyjnych, wpływających na rozwój oferty kulturalnej, turystycznej i
sportowej Powiatu Namysłowskiego.
Kierunek rozwojowy B 1.3 Działania na rzecz utworzenia marki >Powiat Namysłowski<
Stworzenie systemu komunikacji marketingowej – budowa marki terytorialnej – jest podstawowym elementem
służącym szerokiej promocji powiatu.
W celu jej utworzenia konieczna jest współpraca między JST, przede wszystkim w zakresie opracowania strategii
komunikacji, jej treści i form, zwłaszcza wykorzystania i rozwoju aplikacji oraz usług teleinformatycznych związanych
z kulturą i turystyką (zintegrowane działania służące utworzeniu powiatowego systemu informacji turystycznej).
Cel strategiczny C Ochrona wartości przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego
Rezultatem realizowanych oraz zaplanowanych działań w zakresie celu powinno być przejście od pasywnej
i biernej ochrony, polegającej głównie na działaniach konserwatorskich, do efektywnego i racjonalnego zarządzania kulturą, zasobami dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego. Konieczne jest zatem podejmowanie
przedsięwzięć, których głównym celem będzie nie tylko kompleksowa ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa
kulturowego, ale również generowanie impulsów do dalszego ich rozwoju. Tak rozumiane działania powinny
stanowić podstawę nowoczesnego modelu zarządzania kulturą, który umożliwi pełen wykorzystanie walorów
przyrodniczych i kulturowych Powiatu. W tym celu niezbędne jest wdrożenie mechanizmów włączających
dziedzictwo kulturowe w obieg gospodarczy przy zachowaniu priorytetowej roli dziedzictwa lokalnego.
Ponadto należy dążyć, przy jednoczesnym eksponowaniu ich podstawowej roli, do nadania zabytkom nowych
funkcji poprzez określenie i upowszechnianie nowoczesnego modelu wykorzystania zabytków. Model taki będzie
łączył ich ochronę, zwiększenie dostępności, poszukiwanie nowych form opieki nad zabytkami, ale również
tworzył sprzyjające warunki dla rozwoju sektora przemysłów czasu wolnego.
Ważnym działaniem w tym zakresie jest także inwestowanie mieszkańców we własne zasoby zabytkowe i cenne
kulturowo, włączając je do obiegu turystycznego – zespoły dworskie i pałacowe.
Przestrzeń kulturowa powinna charakteryzować się nie tylko zabytkami i układem urbanistycznym, ale również
ładem przestrzennym i estetycznym wyglądem, tworzącym unikalny, niepowtarzalny klimat.
Kierunek rozwojowy C 1.1 Promocja na rzecz ochrony i wykorzystania dziedzictwa lokalnego dla rozwoju
Powiatu oraz aktywizacji użytkowników do inwestowania we własne nieruchomości i adaptacji ich do
nowych funkcji.
Opracowywanie programów zachęcających właścicieli obiektów atrakcyjnych turystycznie do podejmowania
komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych: usługi noclegowe, usługi gastronomiczne, atrakcje
turystyczne, rekreacyjne i sportowe.
Kierunek rozwojowy C 1.2 Intensyfikacja współpracy pomiędzy podmiotami sektora publicznego,
prywatnego i pozarządowego w zakresie edukacji, promocji oraz poprawy świadomości i postaw obywatelskich w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Kampanie informacyjne zachęcające mieszkańców Powiatu i nie tylko, do udziału w wydarzeniach i imprezach
o tematyce związanej z lokalnym dziedzictwem kulturowym i pielęgnowaniem tradycji.
Kierunek rozwojowy C 1.3 Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu podnoszenie społecznej
świadomości i wrażliwości w zakresie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
Działania przyczyniające się do zachowania i rozwoju wielokulturowości na obszarze powiatu, w tym działania
edukacyjne dla dzieci i młodzieży w celu zapoznawania i utrwalania w młodych pokoleniach tradycji kultury lokalnej.
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ZGODNOŚĆ ZAPISÓW STARTEGII Z DOKUMETAMI STARTEGICZNYMI WYŻSZEGO RZĘDU
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego
do 2023 r.

Cele:

Cele strategiczne:

1. Zatrudnienie

•

•

75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę

•

3. Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii
należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc. w
•
stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki
będą sprzyjające)
•
20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych
•
efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc.

•

Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja energii
odnawialnej

4. Edukacja

•

Tworzenie warunków kształcenia zawodowego
uczniów ukierunkowanego na potrzeby
nowoczesnej gospodarki
Wzrost konkurencyjności oferty szkół Powiatu
Namysłowskiego

•

Ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do
poziomu poniżej 10 proc.

5. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
•

•
•

zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym o co najmniej 20 mln.

Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030.
Trzecia fala nowoczesności

Cele strategiczne:
•
•

Cel 4 - Wzrost wydajności
i konkurencyjności gospodarki.

•
•

Cel 5 Stworzenie Polski Cyfrowej

•

Tworzenie warunków kształcenia zawodowego
uczniów ukierunkowanego na potrzeby
nowoczesnej gospodarki
Wzrost konkurencyjności oferty szkół Powiatu
Namysłowskiego
Tworzenie warunków stymulujących wzrost
konkurencyjności sektora MŚP
Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej
na obszarze Powiatu

•

Tworzenie warunków stymulujących wzrost
konkurencyjności sektora MŚP
Podwyższenie wskaźnika penetracji
WPUS na terenie całego powiatu
Zwiększenie ilości realizowanych e-usług

•

Poprawa funkcjonowania instytucji rynku pracy

•

Cel 6 - Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie
„workfare state”.

Kompleksowy system wsparcia rodziny, ze
szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej

Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego
do 2023 r.

Cele strategiczne:
Cel 3 - Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz
podniesienie konkurencyjności nauki.

Tworzenie warunków stymulujących wzrost
konkurencyjności sektora MŚP
Wzrost konkurencyjności obszarów wiejskich
oraz rolnictwa i rybołówstwa
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Cel 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i
poprawa stanu środowiska.

•

Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju
dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych.

•

•

•
•

Cel 9 - Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie
zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu
transportowego.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
do roku 2030

•

Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja energii
odnawialnej
Atrakcyjny przyrodniczo powiat
Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej
na obszarze Powiatu
Budowa spójnej oferty kulturowej
i przyrodniczej Powiatu Namysłowskiego
Ochrona wartości przyrodniczych
i dziedzictwa kulturowego
Rozwój infrastruktury drogowej

Strategia Rozwoju
Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.

Cele:

Cele strategiczne:

Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych
poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.

•

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju
kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów

•

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i
utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych
Polski.

•
•

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna
gospodarka, sprawne państwo

Strategia Rozwoju
Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.

•
•

•

Cele:
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki
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Wzrost konkurencyjności obszarów wiejskich
oraz rolnictwa i rybołówstwa
Budowa spójnej oferty kulturowej i przyrodniczej
Powiatu Namysłowskiego
Atrakcyjny przyrodniczo powiat
Ochrona wartości przyrodniczych i dziedzictwa
kulturowego

Cele strategiczne:
•
•

Cel II. 3 Wzrost konkurencyjności gospodarki

Wzrost konkurencyjności obszarów wiejskich
oraz rolnictwa i rybołówstwa
Rozwój infrastruktury drogowej
Podwyższenie wskaźnika penetracji WPUS
na terenie całego powiatu

•

Tworzenie warunków stymulujących wzrost
konkurencyjności sektora MŚP
Wzrost konkurencyjności obszarów wiejskich oraz
rolnictwa i rybołówstwa
Tworzenie warunków stymulujących wzrost
konkurencyjności sektora MŚP
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Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego

•

•

Cel II. 5 Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych

•
•

Osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa
obywateli w życiu publicznym – jako warunek
konieczny do stworzenia trwałych podstaw
dla podmiotowej aktywności obywateli i ich
wspólnot w kształtowaniu rozwoju społecznego,
wzrostu gospodarczego i kultury politycznej
Ilościowy i jakościowy rozwój instytucji
społeczeństwa obywatelskiego – jako wyraz
obiektywnej konieczności wzmocnienia
organizacji pozarządowych, integracji społecznej
i podmiotów ekonomii społecznej oraz form
i sposobów ich funkcjonowania
Podwyższenie wskaźnika penetracji WPUS
na terenie całego powiatu
Zwiększenie ilości realizowanych e-usług

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne
i środowisko

•

Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja energii
odnawialnej

Cel III.1. Integracja społeczna

•

Kompleksowy system wsparcia rodziny,
ze szczególnym uwzględnieniem polityki
senioralnej
Ilościowy i jakościowy rozwój instytucji
społeczeństwa obywatelskiego – jako wyraz
obiektywnej konieczności wzmocnienia
organizacji pozarządowych, integracji społecznej
i podmiotów ekonomii społecznej oraz form
i sposobów ich funkcjonowania
Budowa spójnej oferty kulturowej i przyrodniczej
Powiatu Namysłowskiego

•

•
Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych

•
•

•

•
•
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz
integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów
regionalnych .

•
•
•

Tworzenie warunków stymulujących wzrost
konkurencyjności sektora MŚP
Kompleksowy system wsparcia rodziny,
ze szczególnym uwzględnieniem polityki
senioralnej
Efektywny i racjonalny system usług
medycznych, zapewniający bezpieczeństwo
zdrowotne mieszkańcom powiatu
Zwiększenie ilości realizowanych e-usług
Poprawa funkcjonowania instytucji rynku pracy
Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej
na obszarze Powiatu
Budowa spójnej oferty kulturowej i przyrodniczej
Powiatu Namysłowskiego
Ochrona wartości przyrodniczych i dziedzictwa
kulturowego
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Strategie ponadregionalne

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020
Cele:

Strategia Rozwoju
Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.
Cele strategiczne:

Cel I Integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu

•

Cel II: Budowa oferty gospodarczej makroregionu

•

Cel III Wzmacnianie potencjału naukowo- -badawczego makroregionu

•
•

•

•
•

Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja energii
odnawialnej
Rozwój infrastruktury drogowej
Tworzenie warunków stymulujących wzrost
konkurencyjności sektora MŚP
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu
Tworzenie warunków stymulujących wzrost
konkurencyjności sektora MŚP
Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej na
obszarze Powiatu
Budowa spójnej oferty kulturowej i przyrodniczej Powiatu
Namysłowskiego

Strategie Zintegrowane

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
„Dynamiczna Polska 2020” (SIEG)

Strategia Rozwoju
Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.

Cele:
Cel 2 stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy
i pracy,

Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych
i surowców

Cele strategiczne:
•

Tworzenie warunków stymulujących wzrost
konkurencyjności sektora MŚP

•

Tworzenie warunków stymulujących wzrost
konkurencyjności sektora MŚP
Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja energii
odnawialnej
Rolnictwo ekologiczne i produkcja zdrowej żywności

•
•

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL)

Strategia Rozwoju
Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.

Cele:
Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia

•
•

Cele strategiczne:
Poprawa funkcjonowania instytucji rynku pracy
Tworzenie warunków kształcenia zawodowego uczniów
ukierunkowanego na potrzeby nowoczesnej gospodarki

Cel szczegółowy 2: Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i
zapewnienie
lepszej jakości funkcjonowania osób starszych

•
•

Aktywizacja kapitału ludzkiego
Kompleksowy system wsparcia rodziny, ze szczególnym
uwzględnieniem polityki senioralnej

Cel szczegółowy 3: Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym

•

Kompleksowy system wsparcia rodziny, ze szczególnym
uwzględnieniem polityki senioralnej

Cel szczegółowy 4: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności
systemu opieki zdrowotnej

•

Efektywny i racjonalny system usług medycznych, zapewniający
bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom powiatu

Cel szczegółowy 5: Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji
obywateli

•

Tworzenie warunków kształcenia zawodowego uczniów
ukierunkowanego na potrzeby nowoczesnej gospodarki
Wzrost konkurencyjności oferty szkół Powiatu
Namysłowskiego
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Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
(z perspektywą do 2030 roku)

Strategia Rozwoju
Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.

Cele:

Cele strategiczne:

Stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej;

•

Rozwój infrastruktury drogowej

Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko;

•

Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja energii
odnawialnej

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne
i Środowisko perspektywa do 2020 r.
Cele:

Strategia Rozwoju
Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.
Cele strategiczne:

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego
zaopatrzenia w energię

•

Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja energii
odnawialnej

Cel 3. Poprawa stanu środowiska

•
•

Atrakcyjny przyrodniczo powiat
Ochrona wartości przyrodniczych i dziedzictwa
kulturowego

Strategia Sprawne Państwo 2020

Strategia Rozwoju
Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.

Cele:
Cel 5. Efektywne świadczenie usług publicznych

Cele strategiczne:
•
•
•

•
•
„Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”
Cele:
Cel szczegółowy 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu
obywateli na życie publiczne

Tworzenie warunków stymulujących wzrost
konkurencyjności sektora MŚP
Kompleksowy system wsparcia rodziny, ze szczególnym
uwzględnieniem polityki senioralnej
Efektywny i racjonalny system usług medycznych,
zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne
mieszkańcom powiatu.
Zwiększenie ilości realizowanych e-usług
Poprawa funkcjonowania instytucji rynku pracy

Strategia Rozwoju
Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.
Cele strategiczne:
•

•

Osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa
obywateli w życiu publicznym – jako warunek
konieczny do stworzenia trwałych podstaw dla
podmiotowej aktywności obywateli i ich wspólnot
w kształtowaniu rozwoju społecznego, wzrostu
gospodarczego i kultury politycznej
Ilościowy i jakościowy rozwój instytucji społeczeństwa
obywatelskiego – jako wyraz obiektywnej konieczności
wzmocnienia organizacji pozarządowych, integracji
społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz form
i sposobów ich funkcjonowania
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Cel szczegółowy 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału
kulturowego i kreatywnego

•
•
•

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020:
Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie

Strategia Rozwoju
Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.

Cele:
1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych
i zwiększania ich absorpcji poza ośrodkami wojewódzkimi.

Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej na
obszarze Powiatu
Budowa spójnej oferty kulturowej i przyrodniczej
Powiatu Namysłowskiego
Ochrona wartości przyrodniczych i dziedzictwa
kulturowego

Cele strategiczne:
•
•
•

Wzrost konkurencyjności obszarów wiejskich
oraz rolnictwa i rybołówstwa
Tworzenie warunków stymulujących wzrost
konkurencyjności sektora MŚP
Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej
na obszarze Powiatu

1.3.4 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

•

Tworzenie warunków stymulujących wzrost
konkurencyjności sektora MŚP

1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz
reagowanie na zagrożenia naturalne

•

Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja energii
odnawialnej
Bezpieczeństwo mieszkańców
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
Atrakcyjny przyrodniczo powiat
Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej
na obszarze Powiatu
Budowa spójnej oferty kulturowej i przyrodniczej
Powiatu Namysłowskiego
Ochrona wartości przyrodniczych i dziedzictwa
kulturowego

1.3.6 Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału
dziedzictwa kulturowego,

•
•
•
•
•
•

2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe

•

Wzrost konkurencyjności obszarów wiejskich
oraz rolnictwa i rybołówstwa

3.4 Wspomaganie budowy kapitału społecznego dla rozwoju regionalnego
w oparciu o sieci współpracy między różnymi aktorami polityki regionalnej.

•

Tworzenie warunków stymulujących wzrost
konkurencyjności sektora MŚP
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Strategię zrównoważonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa
na lata 2012-2020 (SZRWRiR)
Cele:

Strategia Rozwoju
Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.
Cele strategiczne:

Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego,
zatrudnienia
i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

•

Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz
poprawa ich dostępności przestrzennej

•

Wzrost konkurencyjności obszarów wiejskich
oraz rolnictwa i rybołówstwa

Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na
obszarach wiejskich

•
•

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja energii odnawialnej

•

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego
do 2020 roku

Wzrost konkurencyjności obszarów wiejskich
oraz rolnictwa i rybołówstwa
Rolnictwo ekologiczne i produkcja zdrowej żywności

Strategia Rozwoju
Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.

Cele:

Cele strategiczne:

CEL STRATEGICZNY 1.
Konkurencyjny i stabilny rynek
pracy

•

CEL STRATEGICZNY 2.
Aktywna społeczność regionalna

•

•
•
•

•

•
•

Tworzenie warunków kształcenia zawodowego uczniów
ukierunkowanego na potrzeby nowoczesnej gospodarki
Wzrost konkurencyjności oferty szkół powiatu namysłowskiego
Aktywizacja kapitału ludzkiego
Kompleksowy system wsparcia rodziny, ze szczególnym
uwzględnieniem
polityki senioralnej
Osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli
w życiu publicznym – jako warunek konieczny do stworzenia
trwałych podstaw dla podmiotowej aktywności obywateli
i ich wspólnot w kształtowaniu rozwoju społecznego,
wzrostu gospodarczego i kultury politycznej
Ilościowy i jakościowy rozwój instytucji społeczeństwa
obywatelskiego – jako wyraz obiektywnej konieczności
wzmocnienia organizacji pozarządowych, integracji społecznej
i podmiotów ekonomii społecznej oraz form i sposobów
ich funkcjonowania
Budowa spójnej oferty kulturowej i przyrodniczej Powiatu
Namysłowskiego
Aktywizacja kapitału ludzkiego

CEL STRATEGICZNY 3.
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

•

Tworzenie warunków stymulujących wzrost konkurencyjności
sektora MŚP

CEL STRATEGICZNY 4.
Dynamiczne przedsiębiorstwa

•

Tworzenie warunków stymulujących wzrost konkurencyjności
sektora MŚP
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CEL STRATEGICZNY 5.
Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna
oferta turystyczno-kulturalna

•

•
•
•

Efektywny i racjonalny system usług medycznych, zapewniający
bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom powiatu
Kompleksowy system wsparcia rodziny, ze szczególnym
uwzględnieniem polityki senioralnej
Wzrost konkurencyjności oferty szkół Powiatu Namysłowskiego
podwyższenie wskaźnika penetracji WPUS na terenie całego
powiatu
zwiększenie ilości realizowanych e-usług
Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej na obszarze
Powiatu
Budowa spójnej oferty kulturowej i przyrodniczej Powiatu
Namysłowskiego
Ochrona wartości przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego
Rozwój infrastruktury drogowej
Bezpieczeństwo mieszkańców

•
•
•
•
•
•

Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja energii odnawialnej
Atrakcyjny przyrodniczo powiat
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
Rolnictwo ekologiczne i produkcja zdrowej żywności
Bezpieczeństwo mieszkańców
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu

•

Wzrost konkurencyjność obszarów wiejskich oraz rolnictwa
i rybołówstwa
Rolnictwo ekologiczne i produkcja zdrowej żywności

•
•
•
•
•
•

CEL STRATEGICZNY 6.
Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług
CEL STRATEGICZNY 7.
Wysoka jakość środowiska

CEL STRATEGICZNY 9,
Ośrodki miejskie biegunami wzrostu
CEL STRATEGICZNY 10.
Wielofunkcyjne obszary wiejskie
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WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW STRATEGII
Trend/wartość
w roku
Źródło
monitorowania
KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA POWIATU
1. Liczba nowych inwestorów działających na trenie powiatu
wzrost
Dane jst
2. Liczba nowych podmiotów gospodarczych rejestrowanych na terenie powiatu
wzrost
GUS/ CEIDG/ dane jst
3. Liczba nowopowstałych instytucji otoczenia biznesu
wzrost
Dane własne
4. Liczba partnrstw międzysektorowych podnoszących konkurencyjność gospodarczą
wzrost
Dane własne
powiatu
5. Liczba zmodernizowanych gospodarstw rolnych i rybackich
wzrost
GUS
6. Wysokość środków zewnętrznych pozyskanych na rozwój przedsiębiorczości na terenie
wzrost
GUS
powiatu
WYSOKA JAKOŚĆ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW
Wskaźniki realizacji celów strategii

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na modernizację bazy dydaktycznej
w placówkach edukacyjnych
2. Liczba porozumień o współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami
oraz jednostkami naukowo badawczymi
3. Liczba nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy podnieśli swoje kwalifikacje
i kompetencje
4. Liczba osób dorosłych biorących udział w kształceniu i szkoleniu
5. Spadek stopy bezrobocia na terenie powiatu
6. Liczba osób biorących udział w programach aktywizacji zawodowej realizowanych
przez PUP
7. Wysokość środków przeznaczonych na doposażenie służb ratowniczych
na terenie powiatu
8. Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli swoje kwalifikacje

wzrost

Dane własne

wzrost

Dane własne

wzrost

Dane własne

wzrost
spadek
wzrost

Dane własne
PUP/GUS
PUP

wzrost

Dane własne

wzrost

Dane własne

WYSOKA JAKOŚĆ OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
1. Liczba podmiotów realizujących zadania pieczy zastępczej
wzrost
PCPR
2. Liczba miejsc dziennych form wsparcia dla seniorów
wzrost
PCPR
3. Liczba utworzonych poradni specjalistycznych na terenie powiatu
wzrost
Dane własne
4. Wysokość środków przeznaczonych na doposażenie podmiotów świadczących usługi w
wzrost
Dane własne
zakresie systemu ochrony zdrowia
5.Wskaźnik przyrostu naturalnego
wzrost
GUS
6.Liczba programów profilaktycznych, badań organizowanych dla mieszkańców powiatu
wzrost
Dane własne
7. Liczba stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych na 1000 mieszkańców
wzrost
GUS/dane własne
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1. Długość zmodernizowanych dróg różnych kategorii na terenie powiatu
2. Długość nowych i zmodernizowanych ciągów pieszo i pieszo
– rowerowych na terenie powiatu
3. Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego
4. Liczba nowych e – usług realizowanych na terenie powiatu

wzrost
wzrost

Dane zarządców dróg
Dane zarządców dróg

wzrost
wzrost

GUS
Dane własne
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ŚRODOWISKO
1. Liczba zmodernizowanych budynków pod kątem efektywności energetycznej
2. Liczba projektów wdrażających technologię OZE na terenie powiatu
3. Emisja gazów cieplarnianych ( PM10 + PM2,5 + B9(a)P )

4. Liczba gospodarstw ekologicznych na terenie powiatu
5.Liczba programów/projektów zrealizowanych w ramach edukacji ekologicznej na
terenie powiatu
TURYSTYKA, KULTURA, PROMOCJA
1. Liczba turystów odwiedzających Powiat Namysłowski
2.Liczba projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu
3. Liczba zmodernizowanych obiektów hotelowo - gastronomicznych
4. Liczba produktów turystycznych powstałych na terenie powiatu
5. Liczba inicjatyw międzysektorowych na rzecz promocji dziedzictw kulturowego i
przyrodniczego na obszarze powiatu

wzrost
wzrost
spadek

wzrost
wzrost

Dane własne
Dane własne
GUS/ Program ochrony
powietrza dla sfery
opolskiej
GUS/ Dane własne
Dane własne

wzrost
wzrost
wzrost
wzrost
wzrost

GUS/Dane własne
Dane własne
Dane własne
Dane własne
Dane własne

FINANSOWANIE REALIZACJI STRATEGII
Niniejsza strategia określa podstawowe cele i kierunki działań Powiatu Namysłowskiego do 2023 roku.
Przed samorządem stoi więc perspektywa pozyskiwania odpowiednich środków finansowych na realizacje
zamierzonych, zaplanowanych we wskazanym czasie działań. Budżet powiatu z uwagi na stale rosnącą ilość zadań
własnych, niejednokrotnie Ne wystarcza na realizacje wszystkich zakładanych celów i osiągnięcia zamierzonych
standardów. W związku z tym koniecznością staje się sięgnięcie do innych, zewnętrznych źródeł finansowania.
Podstawowe źródła finansowania kierunków działań przewidzianych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu
Namysłowskiego do 2023 roku to:
• środki własne budżetowe na realizacje zadań własnych Powiatu,
• krajowe i zagraniczne mechanizmy finansowe, w tym:
 publiczne środki regionalne i krajowe,
 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020
(m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020, Fundusz Spójności),
 programy i inicjatywy europejskie,
 środki finansowe w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 inne zagraniczne środki finansowe,
 inne źródła finansowania.
• komercyjne instrumenty finansowe, w tym:
 pożyczki i kredyty bankowe,
 inne,
• fundusze innych uczestników procesu wdrażania strategii, w tym sektora prywatnego.
Jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania środków finansowania działań strategicznych będą środki
z funduszy unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - EFRR, Europejski Fundusz Społecznego EFS, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - PROW, Funduszu Spójności). W ramach Regionalnego
Programu Opresyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podmioty z obszaru województwa będą
miały do wykorzystania łącznie w ramach EFRR i EFS kwotę 944 967 792,00 euro. Program składa się z 10 osi
priorytetowych – spośród których największe środki zaplanowano na infrastrukturę transportową, gospodarkę
niskoemisyjną i konkurencyjność gospodarczą.
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MONITORING I EWALUACJA STRATEGII
Kluczowe założenia wynikające z zapisów strategii, a także efekty ich wdrażania powinny być okresowo monitorowane
i oceniane, tak aby dostosować zapisy do zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej. Działania te pozwolą
również na elastyczne reagowanie w najistotniejszych dla rozwoju powiatu obszarach. Średniookresowe badanie
wykonania strategii pozwoli również na określenie dynamiki procesów rozwojowych zachodzących na terenie
powiatu.
Schemat oceny realizacji założeń strategii:

MONITORING
EWALUACJA

AKTUALIZACJA
MONITORING
Monitoring - ocena postępów i efektów wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu
Namysłowskiego do 2023 r. będzie możliwa dzięki opracowaniu i późniejszej
analizie wskaźników realizacji. Monitoring będzie prowadzony raz do roku.
System monitorowania strategii tworzony jest przez:
- Zarząd Powiatu Namysłowskiego – podmiot odpowiedzialny za realizację
strategii
- Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu - koordynator procesu monitorowania
i ewaluacji strategii
- Zespół Roboczy powołany w celu opracowania strategii - będzie źródłem wiedzy
eksperckiej podczas przygotowywania raportów z monitoringu i ewaluacji
w ramach obszarów tematycznych zawartych w strategii, może również
rekomendować zmiany
- Zespół ds. monitorowania i ewaluacji strategii (5 osobowy) powoływany przez
Starostę Namysłowskiego.
Monitoring obejmuje:
Zestawienie wartości wskaźników pomiaru,
•
•
Określenie dynamiki zmian w stosunku do wskaźnika bazowego,
•
Przygotowanie raportu monitoringu strategii
•
Rekomendacje dotyczące zmian wartości wskaźnika

EWALUACJA
Proces ewaluacji strategii pełnić będzie głównie funkcje
1) konkluzywną - pozwoli na podsumowanie efektów
działań podejmowanych w ramach wdrażania zapisów
dokumentu i skutków ich oddziaływania oraz
2) formatywną, tj. będzie służyć poprawie jakości działań
prowadzonych w związku z realizacją strategii, a dzięki
wdrażaniu rekomendacji pozwali na podniesienie
efektywności działań.
Ewaluację będzie przeprowadzona w oparciu
o kryteria
•
trafność – weryfikacja czy założone cele
odpowiadają zmieniającej się dynamice procesów
społeczno – gospodarczych
•
skuteczność – weryfikacja czy założone kierunki
rozwojowe prowadzą do realizacji celów
strategicznych, również pod względem nakładów
finansowych
•
efektywność analiza kosztów prowadzonych
działań w odniesieniu do ich skuteczności.
Źródło: https://www.ewaluacja.gov.pl/Poradnik_
ewaluacji/Documents/Poradnik_ewaluacji.pdf
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Procedura monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.

1

Lp.

DZIAŁANIE
Powołanie Zespołu ds. monitorowania i ewaluacji strategii
na dany rok kalendarzowy

TERMINY
II kwartał danego roku kalendarzowego

2

Wypełnienie tabel realizacji

II kwartał danego roku kalendarzowego

3

III kwartał danego roku kalendarzowego

4

Zorganizowanie spotkania konsultacyjnego członków Zespołu ds. monitorowania
i ewaluacji Strategii z przedstawicielami Zespołu Roboczego powołanego w celu
opracowania strategii
Opracowanie projektu raportu monitoringu strategii

5

Przekazanie raportu z monitoringu strategii Zarządowi Powiatu

IV kwartał danego roku kalendarzowego

III kwartał danego roku kalendarzowego

Procedura ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.

1.

Lp.

DZIAŁANIE
Ocena stanu wdrażania strategii w oparciu o coroczne raporty
monitoringu strategii oraz istniejące raporty ewaluacji strategii

TERMINY
III kwartał roku, w którym prowadzona jest ewaluacja

2

Analiza danych zastanych (desk research)

III kwartał roku, w którym prowadzona jest ewaluacja

3

Konsultacje - podejście partycypacyjne, oparte na dialogu i
angażowaniu interesariuszy. Analiza danych np. metodą tzw. quick and
messy approach.
Opracowanie projektu raportu ewaluacji strategii wraz z wstępnymi
rekomendacjami dotyczącymi modyfikacji zapisów strategii
Zorganizowanie spotkania konsultacyjnego członków Zespołu
ds. monitorowania i ewaluacji strategii z przedstawicielami Zespołu
Roboczego powołanego w celu opracowania strategii

III kwartał roku, w którym prowadzona jest ewaluacja

4
5

III kwartał roku, w którym prowadzona jest ewaluacja
IV kwartał roku, w którym prowadzona jest ewaluacja

6
Przekazanie raportu z ewaluacji strategii Zarządowi Powiatu
IV kwartał roku, w którym prowadzona jest ewaluacja
					
Procedura w przypadku konieczności dokonania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu do 2023 r.
1

Przygotowanie projektu aktualizacji strategii na podstawie rekomendacji wskazanych w raporcie ewaluacji strategii

2

Poddanie konsultacjom społecznym projektu zaktualizowanej wersji strategii

3

Analiza uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych

4

Publikacja listy uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych wraz ze wskazaniem czy zostały lub nie zostały uwzględnione
w strategii oraz przyczynami podjęcia takich decyzji

5

Podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu Namysłowskiego w sprawie przyjęcia zaktualizowanej wersji Strategii Rozwoju Powiatu do 2023 r.
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ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ
Osoby zaangażowane w tworzenie Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.

RADA PROGRAMOWA
IMIĘ I NAZWISKO

INSTYTUCJA/STANOWISKO

Bartłomiej Stawiarski

Starostwo Powiatowe w Namysłowie / Wicestarosta Namysłowski
– Przewodniczący Rady Programowej

Sławomir Gradzik

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

Radny Rady Powiatu Namysłowskiego

Zenon Kotarski

Wójt Gminy Domaszowice

Joanna Ptaszek

Sekretarz Gminy Pokój

Bogdan Zdyb

Wójt Gminy Wilków

Andrzej Gosławski

Wójt Gminy Świerczów

Ks. Henryk Jacak

Dziekan Dekanatu Namysłów - wschód

Ks. Krzysztof Szczeciński

Dziekan Dekanatu Namysłów -zachód

Kazimierz Fedunik

Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej

Tomasz Wiciak

Przedstawiciel rolników

Stanisław Malak

Cech Rzemiosł Różnych

Henryk Galwas

Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

IMIĘ I NAZWISKO
Alina Białas
Wioletta Socha-Kompała

INSTYTUCJA/STANOWISKO
Starostwo Powiatowe w Namysłowie / Sekretarz Powiatu – Przewodniczący Zespołu
Starostwo Powiatowe w Namysłowie / Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu - Koordynator merytoryczny

Anna Pilarska

Starostwo Powiatowe w Namysłowie / Inspektor – Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu - Członek Zespołu

Anna Wołoszczuk

Starostwo Powiatowe w Namysłowie / Inspektor – Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu - Członek Zespołu

Błażej Jaroszewski

Starostwo Powiatowe w Namysłowie / Inspektor – Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu - Członek Zespołu

Katarzyna Kuśmierczyk

Starostwo Powiatowe w Namysłowie / Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Członek Zespołu

Sławomir Hinborch

Starostwo Powiatowe w Namysłowie / Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Członek Zespołu

Ryszard Kalis

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Członek Zespołu

Ala Zgrzebna

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie / Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej - Członek Zespołu

Katarzyna Kucharska
Krzysztof Holinej

Starostwo Powiatowe w Namysłowie/ Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Członek Zespołu
Starostwo Powiatowe w Namysłowie/ Naczelnik Wydziału Dróg
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PODZESPOŁY TEMATYCZNE
Podzespół tematyczny
Konkurencyjność
gospodarcza Powiatu
Koordynator:
A. Pilarska

1. W. Socha - Kompała
2. K. Gęsiarz
3. Przedstawiciel OIG
4. Przedstawiciel Cechu
Rzemiosł Różnych
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Podzespół
Podzespół
Podzespół
Podzespół
tematyczny
tematyczny
tematyczny
tematyczny
Turystyka,
Wysoka jakość
Infrastruktura
Wysoka jakość
kultura,
kapitału społ.
techniczna
ochrony zdrowia,
ZESPÓŁ ROBOCZY DS. STRATEGII ROZOWJU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO DO 2023 r.
promocja
i bezpieczeństwo
pomocy społecznej
społeczne
Koordynator:
i aktywności
Koordynator:
mieszkańców
K. Holinej
obywatelskiej
W. Socha Koordynator:
Kompała
Koordynator:
S. Hinborch
R. Kalis
1. P. Mielec
(OROT)
2. A. Wołoszczuk
3. B. Jaroszewski
4. A. Pilarska

1. A. Zgrzebna
2. H. Dzidowska

1. K. Sośniak
2. K. Tułacz
3. B. Topoła
4. B. Jaroszewski
5. G. Chorwat
(KPP)

1. A. Wołoszczuk
2. K. Paradowska
3. K. Kuśmierczyk
4. E. Wierzchołowska

Podzespół
tematyczny
Środowisko
Koordynator:
K. Kucharska

1. K. Kucharska
2. M. Kompała
3. G. Racheniuk
(Przedstawiciel SPK)
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Powiat namysłowski

2010

2011

2012

2013

%

%

%

%

18,6

18,1

19,2

19,1
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SPOŁECZEŃSTWO POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
W rankingu powiatów dotyczącym jakości życia1 Powiat Namysłowski został sklasyfikowany na 123 miejscu na 380
poddanych analizie powiatów. Poniższa mapa w sposób obrazowy przedstawia ocenę jakości życia w Powiecie Namysłowskim – jest on oznaczony kolorem jasnożółtym (gdzie niebieski oznacza najgorsze warunki i czerwony najlepsze).
Poziom bezrobocia i rynek pracy
Bezrobocie jest głównym problem społecznym dotykającym Powiat Namysłowski. Jego stopa (w ujęciu rejestrowym) w 2013 r. wyniosła 19,1%. Obserwując zjawisko na przestrzeni ostatnich lat można stwierdzić, że ma ono
charakter strukturalny, nie zmieniający się w czasie, co jest znaczącym wyzwaniem rozwojowym.

1

Źródło: http://polska.newsweek.pl/gdzie-w-polsce-zyje-sie-najgorzej-a-gdzie-najlepiej-ranking-powiatow,artykuly,351712,1.html
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Powiat namysłowski

2010

2011

2012

2013

%

%

%

%

18,6

18,1

19,2

19,1

Źródło: http://polska.newsweek.pl/gdzie-w-polsce-zyje-sie-najgorzej-a-gdzie-najlepiej-ranking-powiatow,artykuly,351712,1.html

Czynnikiem wpływającym na niekorzystną sytuację na rynku pracy jest wysoki odsetek osób bezrobotnych
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym.
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci6

Jednostka
terytorialna

ogółem

mężczyźni

kobiety

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2013
%

POLSKA

7,9

8,0

8,7

8,8

7,2

7,1

8,0

8,2

8,6

9,0

9,4

9,5

OPOLSKIE

7,3

7,2

7,9

7,9

6,6

6,3

7,2

7,2

8,1

8,3

8,6

8,8

Powiat
namysłowski

9,4

9,3

9,8

10,0

7,5

7,4

8,1

8,8

11,6

11,5

11,8

11,4

Jest on wyższy niż wskaźnik wojewódzki i krajowy.
Bezrobotni zarejestrowani wg płci7

Jednostka
terytorialna
Powiat namysłowski
Domaszowice (2)
Namysłów (3)

ogółem

Mężczyźni

kobiety

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

2608

2739

2770

1102

1199

1294

1506

1540

1476

271

264

287

118

105

127

153

159

160
785

1420

1520

1479

605

696

694

815

824

Pokój (2)

321

321

357

126

138

159

195

183

198

Świerczów (2)

263

250

262

108

103

123

155

147

139

Wilków (2)

333

384

385

145

157

191

188

227

194

W strukturze osób pozostających bez pracy dominują kobiety – 53,3 %.
Według kryteriów grupowych bezrobocie w Powiecie Namysłowskim przedstawia się następująco:
• osoby z terenów wiejskich – 67,41% ogółu zarejestrowanych
• nie posiadające średniego wykształcenia –61,76% ogółu bezrobotnych
• osoby powyżej 50 roku życia –31,16% ogółu bezrobotnych
• bez kwalifikacji zawodowych –29,90% ogółu bezrobotnych
• do 25 roku życia –16,87% ogółu bezrobotnych
• notuje się również wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych (dłużej niż rok) – 36%8
Wskazuje to na istotne i trwałe wykluczenie ich przedstawicieli z lokalnego rynku pracy.
Taka charakterystyka zjawiska bezrobocia może skutkować narastaniem procesów związanych z wykluczeniem
społecznym wśród znaczącej liczby mieszkańców powiatu. Wybrane grupy od wielu lat dominują ilościowo
wśród bezrobotnych. Powagę sytuacji dobrze pokazuje poniższy wykres, gdzie dla porównania dodano kolejną
6
7
8

Dane GUS.
Dane GUS.
Dane PUP w Namysłowie
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pod względem liczebności kategorię „bez kwalifikacji zawodowych”. Jak można zaobserwować liczebność tej
grupy oscyluje w granicach połowy liczebności grup dominujących. W 2013 r. liczba mieszkańców powiatu
w grupie wiekowej do 25 roku życia wynosiła 5067 osób z czego 9,3% stanowiły osoby bezrobotne.
Liczebność dominujących grup bezrobotnych w latach 2011 - 2014

2000
1800
Z terenów
wiejskich

1600
1400

Bez średniego
wykszt.

1200
1000

Długotrwale
bezrobotni

800
600

pow. 50 lat

400
200

do 25 lat

0

11.2011

11.2012

11.2013

11.2014

Wskaźnikiem potwierdzającym strukturalny charakter problemu bezrobocia jest odsetek osób długotrwale
bezrobotnych (pozostających bez zatrudnienia dłużej niż rok):

ogółem

Jednostka
terytorialna

Powiat
namysłowski

ogółem w %
bezrobotnych ogółem

mężczyźni w %
bezrobotnych mężczyzn

kobiety w % bezrobotnych
kobiet

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

osoba

osoba

osoba

%

%

%

%

%

%

%

%

%

955

903

997

36,6

33,0

36,0

28,3

26,5

31,0

42,7

38,0

40,4

Od 2011 roku daje się zauważyć znaczący wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych powracających z zagranicy. Do kwietnia 2015 roku zarejestrowało się 54 osoby, co wskazuje na kontynuację tendencji wzrostowej z lat
poprzednich.
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych powracających z zagranicy w poszczególnych latach:

Lp.

Rok

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
po pracy za granicą

1

2010

31

2

2011

51

3

2012

71

4

2013

92

5

2014

144

6

2015/kwiecień

54

Znaczący wpływ na trendy związane z dynamiką zatrudnienia jest napływ cudzoziemców szukających zatrudnienia na terenie Powiatu Namysłowskiego
Liczba zarejestrowanych w PUP Namysłów oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w poszczególnych latach:

Lp.

Rok

Liczba oświadczeń

1

2012

211

2

2013

206

3

2014

474

4

2015/ styczeń

55

5

2015/luty

181

6

2015/marzec

211

7

2015/kwiecień

269

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisy wykonawcze określają
szczegółowe warunki dostępu cudzoziemców do rynku pracy. Mają one służyć zaspokojeniu potrzeb kadrowych
pracodawcy oraz umożliwić cudzoziemcom podejmowanie pracy. W ostatnim okresie daje się zauważyć
dynamiczny wzrost liczby zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze wykonywania pracy cudzoziemcowi,
dotyczą one zazwyczaj obywateli Ukrainy. Z przedstawionych danych wynika, że jeszcze przez okres całego 2014
zarejestrowano 474 oświadczeń, a na koniec kwietnia 2015 roku w rejestrze PUP znajduje się 716 oświadczeń.
Rynek pracy
Najwięksi pracodawcy:
Pracodawcy w powiecie namysłowskim

Lp.

Nazwa pracodawcy

Liczba zatrudnionych pracowników

1.
2.
3.
4.

DIEHL Controls Polska
NB Polska Sp. z o.o. (VELUX)
Nestle Polska S.A
Browar Namysłów Sp. z o.o.

930 + 112 przez agencję
667 + 98 przez agencję
351
346

Dane uzyskane bezpośrednio od pracodawców (rozmowa telefoniczna) stan - kwiecień 2015 r.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

ogółem
Jednostka terytorialna

2011

2012

2013

zł

zł

zł

POLSKA

3625,21

3744,38

3877,43

OPOLSKIE

3249,58

3358,42

3473,40

Powiat namysłowski

2974,33

3152,42

3278,50

Jest ono niższe niż średnia krajowa i wojewódzka.

Bezpieczeństwo mieszkańców
Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Powiatu Namysłowskiego zapewniane jest przez kompleksową
współpracę wszystkich służb publicznych i odbywa się na różnych płaszczyznach życia obywateli:
• jednostki ochrony przeciwpożarowej:
a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowana w Namysłowie, Plac Powstańców Śląskich 3,
b) Ochotnicze Straże Pożarne, których jest 31, w tym:
- 17 jednostek typu S1 posiadające 1 samochód na stanie),
- 11 jednostek typu S2 (posiadające 2 samochody na stanie),
- 2 jednostki typu S3 (posiadające 3 samochody na stanie),
- 1 jednostka typu M1 – zakładowa przy Browarze w Namysłowie
(bez samochodu, na stanie jest motopompa ze sprzętem).

Wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w samochody pożarnicze

L.p.
1.
2.
Razem

Typ samochodu
pożarniczego
gaśnicze
specjalne
x

PSP
2
8
10

Gmina
Pokój
8
2
10

Gmina
Namysłów
13
0
13

Gmina
Wilków
4
1
5

Gmina
Domaszowice
8
2
10

Razem
powiat
43
13
56

Gmina
Świerczów
8
0
8

Źródło: Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014.

Ogólne statystyki zdarzeń:

2010

2011

2012

2013

2014

Pożary

Rodzaj zdarzeń

166

270

260

192

297

Miejscowe zagrożenia

535

309

367

301

345

Alarmy fałszywe

22

13

25

26

20

RAZEM

723

592

652

519

662

Dodatkowo

Wyjazdy poza teren działania KP
PSP Namysłów (poza powiat)

5

0

7

Źródło: Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014.
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Zagrożenie powodziowe

Lp.

Rzeka, zbiornik
1

Powierzchnia
zalewowa
3
6 786 ha

2

1

Rzeka Stobrawa

2
3

Rzeka Bogacica i Paryski Potok
Rzeka Bogacica

4

Kluczborski Strumień

5

Rzeka Budkowiczanka

6
7

Rzeka Widawa
Zbiornik retencyjny Michalice

45 ha
71 ha
33 ha
50 ha
114 ha
119 ha
43 ha
Brak danych
Brak danych

Zagrożone miejscowości

Ilość osób do ewakuacji

4
Siedlice,
Krogulna,
Świerczowskie
Domaradz
Dąbrówka Dolna, Domaradzka
Kuźnia
Zawiść
Kopalina
Krzywa Góra
Ładza
przewiduje się zalanie pól
przewiduje się zalanie pól

5
60 osób
12 osób
50 osób
40 osób
27 osób
12 osób
4 osoby
-

Źródło: Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014.

Wyszczególnienie

Liczba policjantów oddziałów prewencji

Liczba policjantów nieetatowych
pododdziałów prewencji

Liczba policjantów
ruchu drogowego

Liczba policjantów
przeszkolonych do działań
minerskopirotechnicznych

Liczba policjantów przeszkolonych do
udzielania pierwszej pomocy medycznej

Agregat prądotwórczy

RAZEM

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

69

7

6

3

5

1

Źródło: Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego
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83,3

77,8

88,4

88,3

83,9

93,0
93,7

90,0

88,2

88,7

82,6

(źródło: Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie w 2014 roku)

Powyższa mapa przedstawia średnie zagrożenie przestępczością w poszczególnych powiatach, w wybranych
kategoriach przestępstw kryminalnych na terenie województwa opolskiego w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców gdzie:
- niskie zagrożenie przestępczością do 95%
- średnie zagrożenie przestępczością 95-99,9%
- wysokie zagrożenie przestępczością powyżej 100%

Dane szczegółowe dot. osiągniętych wyników obrazuje poniższa tabela:

Kategoria
przestępstw

Przestępstwa
ogółem
Przestępstwa
kryminalne
Przestępstwa
Gospodarcze
Przestępstwa
Drogowe

Dochodzenia i śledztwa wszczęte

Przestępstwa stwierdzone

Wykrywalność ogólna
Wykryte

2013

2014

Wsk. dyn. (%)

2013

2014

1095

883

80,6

1160

863

74,4

982

743

82,87

83,86

619

546

88,2

655

533

81,4

495

425

72,9

76,44

84

111

132,1

123

129

104,9

107

121

86,99

93,8

349

159

45,6

352

154

351

152

99,72

98,7

2013

2014

2013

2014

43,8

(źródło: Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie w 2014 roku)
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Bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym
Najbardziej zagrożoną kategorią dróg na terenie powiatu namysłowskiego w 2014 roku były:
• drogi powiatowe - 83 zdarzenia,
• gminne – 61 zdarzeń, natomiast najspokojniej było na drodze wojewódzkiej DW-396 – 2 zdarzenia.
Ogólna charakterystyka stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

2012 r.

2013 r.

2014 r.

wypadki
kolizje
zabici

33
222
5

36
267
8

29
273
6

ranni

37

45

30

(źródło: Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie w 2014 roku)

Trasy

Trasa/
drogi
DK-39
DK-42
DW-396
DW-451
DW-454
drogi powiatowe
drogi gminne

2012 r.
wypadki
3
2
0
2
8
13
4

2013 r.
kolizje
34
16
6
30
2
59
52

wypadki
2
4
0
3
8
11
8

2014 r.
kolizje
34
14
4
38
61
66
50

wypadki
2
3
0
5
3
12
4

kolizje
45
21
2
34
35
71
57

(źródło: Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie w 2014 roku)

Stan bezpieczeństwa wg podziału administracyjnego

2012 r.

2013 r.

2014 r.

Namysłów

Gmina

156

178

194

Domaszowice

21

29

30

Świerczów

24

29

19

Pokój

25

38

33

Wilków

29

29

30

(źródło: Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie w 2014 roku)

Kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed instytucjami zapewniającymi bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu
są kwestie związane z ich dofinansowaniem, doposażeniem oraz modernizacją sprzętu i infrastruktury.
Pomoc społeczna
Jak wynika z danych statystycznych liczba osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Powiatu
Namysłowskiego systematycznie zmniejsza się. Wśród osób, które najczęściej korzystają ze wsparcia systemu
pomocy społecznej są osoby w przedziale wiekowym od 18-64 lat, natomiast najmniej liczną grupę stanowią
osoby w wieku powyżej 65 lat. Powodem tego może być to, że osoby starsze najczęściej posiadają własne źródło
dochodu (emerytura, renta rodzinna).
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Liczba osób korzystających z pomocy społecznej *

Wyszczególnienie
Ogółem
Wiek 0-17
Wiek 18-64
Wiek 65 lat i więcej

2012

2013

2014

4561
1082
2908
571

4469
1011
2863
595

RAZEM
4251
935
2743
573

13281
3028
8514
1739

Źródło: dane statystyczne z ośrodków pomocy społecznej

Powyższe pokazuje, iż z pomocy społecznej na terenie Powiatu Namysłowskiego w latach 2012-2014 korzystało ok.
10% populacji mieszkańców powiatu. Wsparcie udzielane było głównie z powodu bezrobocia i ubóstwa. Wśród innych
znaczących powodów znalazły się ponadto: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność.
Niezmiernie ważny element systemu pomocy społecznej stanowi wsparcie instytucjonalne. Na terenie Powiatu
Namysłowskiego wsparcie takie zapewniają: Dom Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej (dla osób w podeszłym
wieku), Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie (dla osób z zaburzeniami psychicznymi), Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w Namysłowie (głównie dla ofiar przemocy w rodzinie), Ośrodek Wsparcia Dla Osób
Samotnie Wychowujących Dzieci i Ofiar Przemocy w Rodzinie w Namysłowie.
Instytucjonalne formy pomocy i wsparcia
(liczba osób korzystających z tych form pomocy i wsparcia)

Instytucje

domy pomocy
społecznej

osoby
umieszczone
w dps
osoby oczekujące
na miejsce w dps

2012

2013

2014

RAZEM

w Kamiennej

11

12

12

35

poza terenem
powiatu
namysłowskiego

17

14

18

49

poza terenem
powiatu
namysłowskiego

1

0

1

2

173
47

159
48

216
48

548
143

0
0
0
0
100
0
0
0
1
25

0
0
0
0
81
0
0
0
1
29

0
0
0
0
140
0
0
0
1
27

0
0
0
0
321
0
0
0
3
81

ośrodki wsparcia – ogółem
w tym: środowiskowe
domy samopomocy
dzienne domy pomocy
kluby samopomocy
rodzinne domy pomocy
mieszkania chronione
ośrodki interwencji kryzysowej
jednostki specjalistycznego poradnictwa
placówki wsparcia dziennego
centrum integracji społecznej
klub integracji społecznej
warsztaty terapii zajęciowej
Źródło: dane statystyczne z ośrodków pomocy społecznej

Jak wynika z powyższej tabeli znaczna część osób wymagających całodobowej instytucjonalnej opieki umieszczana jest w domach pomocy społecznej poza terenem powiatu namysłowskiego. Ilość osób kierowanych
do tego typu placówek utrzymuje się na podobnym poziomie. Natomiast wśród placówek wsparcia dziennego
dominują głównie: ośrodek interwencji kryzysowej i środowiskowy dom samopomocy. Na dalszych miejscach
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są inne ośrodki wsparcia, tj. warsztaty terapii zajęciowej oraz klub integracji społecznej (w miejscowości Pokój).
Powiat dysponuje ograniczoną bazą placówek wsparcia dziennego o charakterze instytucjonalnym. Wskazane
byłoby poszerzenie oferty o dom dziennego pobytu czy też mieszkania chronione. Za uruchomieniem pierwszej
placówki przemawiają głównie czynniki demograficzne.
Dom dziennego pobytu jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla osób, które z powodu choroby
lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy
zapewnić (np. emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych). Dom zapewnia uczestnikom dzienny pobyt,
w tym zaspokaja ich potrzeby bytowe, terapię zajęciową, świadczenia opiekuńcze. Ponadto realizuje ich potrzeby
w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim. Na terenie ośrodka wszelkie zajęcia oraz korzystanie ze
sprzętów jest bezpłatne (dla osób, których dochód znajduje się poniżej ustawowego kryterium dochodowego).
Z uwagi na charakter placówki ośrodek powinien zostać zlokalizowany na terenie miasta Namysłowa.
Natomiast za utworzeniem mieszkań chronionych przemawiają przede wszystkim potrzeby społeczne - Powiat
Namysłowski obecnie nie dysponuje żadnym mieszkaniem tego typu. Mieszkania mogłyby znajdować się
zarówno w Namysłowie jak i na terenie innych gmin naszego powiatu.
Mieszkania chronione byłyby przeznaczone dla osób usamodzielniających się (pełnoletnich wychowanków)
opuszczających pieczę zastępczą, tj. rodzinną pieczę zastępczą oraz instytucjonalną pieczę zastępczą. Mieszkanie
chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów,
do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na m.in.
trudną sytuację życiową potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług
w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.
Rodzinna piecza zastępcza (na terenie powiatu namysłowskiego)

RODZAJ

2012
Liczba dzieci
- ogółem - 83

Rodzina zastępcza
spokrewniona
Rodzina zastępcza
niezawodowa
Rodzina zastępcza
zawodowa pełniąca
funkcję pogotowia
rodzinnego
Rodzina zastępcza
zawodowa
Rodzina zastępcza
zawodowa
specjalistyczna
Rodzinny dom
dziecka
RAZEM

PN
41

2013
Liczba dzieci
umieszczonych
w danym roku
-15

PO

PN

PO

Liczba dzieci
– ogółem - 78

5

2

0

PN
39

10

7

3

2

5

8

4

2

5

0

2014
Liczba dzieci
umieszczonych
w danym roku
- 21

PO

PN

Liczba dzieci
- ogółem - 75

Liczba dzieci
umieszczonych
w danym roku
-12

5

5

PO
3

PN
34

PO
6

PN
0

PO *

16

6

6

3

9

8

1

1

4

5

2

0

3

5

1

3

1

0

0

2

3

0

1

10

2

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

25

9

6

62

16

11

10

58

17

8

4

1

Źródło: dane statystyczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

* PN – powiat namysłowski; PO – powiat „obcy”
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Liczba dzieci umieszczanych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Namysłowskiego w ciągu
ostatnich lat nieznacznie zmalała. Natomiast nastąpił wzrost liczby dzieci, które zostały umieszczone w zawodowych rodzinach zastępczych. Jednak najwięcej dzieci przebywa pod opieką spokrewnionych rodzin zastępczych.
Rodzinna piecza zastępcza
(dzieci umieszczone poza terenem powiatu namysłowskiego)

RODZAJ

2012

1

Liczba dzieci
umieszczonych
w danym roku
0

Liczba
dzieci –
ogółem1

Rodzina zastępcza
spokrewniona
Rodzina zastępcza
niezawodowa
Rodzina zastępcza
zawodowa pełniąca funkcję
pogotowia rodzinnego
Rodzina zastępcza
zawodowa
Rodzina zastępcza
zawodowa specjalistyczna
Rodzinny dom dziecka
RAZEM

10

0

11

0

0

0

2013
Liczba dzieci
umieszczonych
w danym roku
0

2014

0

Liczba dzieci
umieszczonych
w danym roku
0

1

11

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
11

0
0

0
13

0
2

0
12

0
1

Liczba dzieci
- ogółem-

Liczba dzieci
– ogółem-

Źródło: dane statystyczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

* PN – powiat namysłowski; PO – powiat „obcy”
W rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie innych powiatów najwięcej dzieci pochodzących z naszego powiatu
przebywało w niezawodowych rodzinach zastępczych. Natomiast ogólna liczba dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych (w tym umieszczonych w danym roku) w poszczególnych latach pozostaje na podobnym poziomie.
Instytucjonalna piecza zastępcza
(Domu Dziecka w Namysłowie oraz dzieci umieszczone poza terenem naszego powiatu)

RODZAJ

2012
Liczba dzieci
- ogółem- 37

PN*
Placówka
socjalizacyjna typu
dom dziecka
Placówka
socjalizacyjna typu
interwencyjnego
RAZEM

PO**

2013
Liczba dzieci
umieszczonych
w danym roku
- 14
PN
PO

Liczba dzieci –
ogółem-35

PN

PO

2014

Liczba dzieci
umieszczonych
w danym
roku – 9
PN
PO

Liczba dzieci –
ogółem - 42

PN

12

25

2

12

10

25

5

4

15

25

7

4

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

12

25

2

12

10

25

5

4

17

25

9

4

Źródło: dane statystyczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

* PN – dzieci z powiatu namysłowskiego umieszczone w DD Namysłów oraz domach
dziecka na terenie innych powiatów;
** PO – dzieci z innych powiatów umieszczone w DD Namysłów.
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Większość dzieci wymagających instytucjonalnej opieki zastępczej zostało umieszczonych w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych typu dom dziecka. W ostatnich latach zanotowano nieznaczny wzrost liczby
dzieci, które wymagały umieszczenia w domu dziecka. W tej formie pieczy zastępczej większość stanowią
dzieci pochodzące z poza terenu powiatu namysłowskiego. Do najważniejszych przyczyn umieszczenia dziecka
w pieczy zastępczej zaliczamy głównie alkoholizm i bezradność rodziców biologicznych (w ostatnim roku nastąpił
ich nieznaczny spadek).
Osoby niepełnosprawne
Z analizy orzeczeń, wydawanych do celów pozarentowych, wynika, że głównym celem uzyskania orzeczenia są
względy socjalne, tj. uzyskanie środowiskowego wsparcia i zasiłków z pomocy społecznej.
Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie w latach 2010-2014

L.p.

Rok

Liczba
przyjętych wniosków

Liczba
wydanych orzeczeń

Wnioski w tym głównym celem
było uzyskanie wskazań
do świadczeń socjalnych

1

2010

1.080

1.078

508

2

2011

1.029

1.021

546

3

2012

1.006

987

554

4

2013

992

999

548

5

2014

1.038

1.010

381

Jak wynika z powyższej tabeli, liczba wydawanych orzeczeń na terenie powiatu namysłowskiego ma tendencje
lekko malejące. Wyjątkiem jest rok 2014, ale jest to wynik zmiany ustawy, a nie odzwierciedlenie aktualnych
trendów orzeczniczych.
Ilość orzeczeń wydanych w latach 2010-2014 w stosunku do liczby mieszkańców powiatu namysłowskiego, to
kolejno: 2,49%, 2,37%, 2,3%, 2,34% i 2,41%
Wnioski składane w celu uzyskania wskazań do świadczeń socjalnych, złożone w latach: 2010-2014, stanowią
kolejno: 47,03%; 53,06%; 55,07%; 55,24%, 36,70%, ogółu przyjętych wniosków.
Jednocześnie należy zauważyć, iż podane dane są zaniżone, bowiem uwzględnia się tylko jeden główny cel
złożenia wniosków, natomiast osoba składająca może zaznaczyć kilka obszarów.
Analiza danych osób po 16 r.ż., dotyczących wykształcenia i wieku wnioskodawców Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie, wskazuje, że najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku
schyłkowym produkcyjnym i poprodukcyjnym (60 lat i więcej) oraz osoby z wykształceniem podstawowym,
najmniej liczną osoby w wieku 16-25 lat, oraz osoby z wykształceniem wyższym.
Ilość wydawanych orzeczeń ze względu na symbol przyczyny niepełnosprawności, znajduje potwierdzenie
w faktycznej epidemiologii występującej na terenie powiatu. W okresie ostatnich pięciu lat najwięcej orzeczeń
wydano ze względu na schorzenia narządu ruchu (25,34%), układu oddechowego i krążenia (22,15%) i neurologiczne (11,8%), najmniej ze względu na epilepsję (1,18%) oraz całościowe zaburzenia rozwojowe (0,99%).
Na terenie powiatu zadania na rzecz osób niepełnosprawnych realizują następujące instytucje:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w zakresie rehabilitacji społecznej;
2) Powiatowy Urząd Pracy – w zakresie rehabilitacji zawodowej;
3) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - w zakresie wydawania orzeczeń do celów pozarentowych;
4) Warsztaty Terapii Zajęciowej – w zakresie rehabilitacji społecznej;
5) Środowiskowy Dom Samopomocy – w zakresie rehabilitacji społecznej;
6) Dom Pomocy Społecznej „PROMYK” – w zakresie świadczenia całodobowych usług opiekuńczych;
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7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – w zakresie diagnozy oraz specjalistycznego poradnictwa;
8) Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie;
9) Placówki oświatowe z oddziałami integracyjnymi dla dzieci niepełnosprawnych;
10) Placówki służby zdrowia.
Ponadto działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych prowadzą organizacje pozarządowe, w tym
w szczególności Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Nadzieja” w Namysłowie, które prowadzi na zlecenie powiatu
warsztaty terapii zajęciowej.
Ochrona zdrowia
Dostęp do usług związanych z ochroną zdrowia w Powiecie Namysłowskim jest zadowalający.
Dostępność i poziom udzielanych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zabezpiecza potrzeby
zdrowotne mieszkańców powiatu. Liczba pacjentów przypadająca na jednego lekarza POZ jest mniejsza niż 2.750
osób zalecane przez NFZ i wynosi średnio 2.523 osoby

Lp
1.

Rodzaj świadczeń
Podstawowa opieka zdrowotna – pełny zakres

Miejsce świadczenia usług/lokalizacja gabinetu
Namysłów

Liczba praktyk
3

Kowalowice
Ligota Książęca
Domaszowice
Pokój

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

2.
3.

Ambulatoryjna i wyjazdowa pomoc lekarska i pielęgniarska
Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne

Świerczów
Wilków
Namysłów
Namysłów

4.
5.

Położne środowiskowo rodzinne
Medycyna szkolna3

Bukowie
Namysłów
Namysłów

W ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – poza jedną poradnia reumatologiczną umiejscowioną
w Pokoju, wszystkie placówki zlokalizowane są na terenie miasta Namysłów.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Rodzaj poradni
Ginekologiczno-położnicza
Okulistyczna
Otolaryngologiczna
Reumatologiczna
Diabetologiczna
Pulmonologiczna
Neurologiczna
Dermatologiczno-wenerologiczna
Alergologiczna
Chirurgii ogólnej
Urazowo-ortopedyczna
Kardiologiczna
Urologiczna
Zdrowia psychicznego

Liczba
gabinetów
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ze względu na epidemiologię na terenie powiatu brak jest poradni wad postawy i endokrynologicznej.
Problematyczny jest również brak dostępu do psychiatry dziecięcego, w ramach kontraktu z NFZ, w poradni
zdrowia psychicznego leczone są wyłącznie osoby dorosłe.
W zakresie lecznictwa zamkniętego powiat dysponuje następującymi placówkami:
a) Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A., zlokalizowany w Namysłowie, przy ul. Oleśnickiej 4.
Profile oddziałów i liczba łóżek:
• Wewnętrzny – 30 łóżek,
• Dziecięcy – 12 łóżek,
• Ginekologiczno-Położniczy – 23 łóżka,
• Neonatologiczny – 8 łóżek i 4 inkubatory,
• Chirurgiczny – 25 łóżek,
• Urologiczny – 25 łóżek,
• Oddział Medycyny Paliatywnej – 13 łóżek,
• Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 34 łóżka.
b) Szpital w Pokoju - zlokalizowany przy ul. Namysłowskiej 22 w Pokoju, który stanowi część Stobrawskiego
Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup.
Profile działalności:
• Oddział rehabilitacji z pododdziałem reumatologicznym (w tym poradnia reumatologiczna),
• Zakład rehabilitacji z pracowniami: kinezyterapii, fizjoterapii, hydroterapii i krioterapii,
• Pobyt dzienny.
c) Ośrodek lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych. Placówka zajmuje się leczeniem uzależnień,
posiada w swoich strukturach poradnię.
Ilość porad specjalistycznych udzielanych na terenie powiatu utrzymuje się na stałym poziomie. Poza poradnią
ginekologiczno-położniczą, której działalność koncentruje się w dużej mierze na profilaktyce i świadczeniach
związanych z prowadzeniem ciąży, najwięcej świadczeń udzielają poradnie okulistyczne, dermatologicznowenerologiczna i chirurgiczna.
Na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów leczniczych i mieszkańców powiatu, wynika, że niedobór
usług i długi czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia występuje w poradniach: kardiologicznej urologicznej,
alergologicznej i okulistycznej.
Biorąc pod uwagę zachorowalność, na terenie powiatu brak jest poradni endokrynologicznej i poradni wad
postawy. Choroby leczone przez ww. poradnie stanowią kolejno: prawie 20% schorzeń całej populacji, w przypadku
chorób tarczycy i niespełna 35% schorzeń dzieci i młodzieży w odniesieniu do zniekształceń kręgosłupa.
Podobnie jak całe województwo opolskie, powiat namysłowski boryka się z problemem niedoboru kadry
medycznej i niekorzystną strukturą demograficzną tej grupy zawodowej. Starzenie się społeczeństwa, niechęć
do niektórych kierunków specjalizacji oraz migracje zarobkowe doprowadziły do znacznego deficytu kadry
medycznej w regionie. Wg danych Centralnego Rejestru Lekarzy z roku 2014, wynika, że na Opolszczyźnie
zarejestrowanych jest 1.963 lekarzy w 61 specjalnościach. Natomiast liczba lekarzy niezbędna do pełnego
zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Opolszczyzny wynosi 2.360.
Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku kadry pielęgniarskiej i położnych.
Wyzwania związane z sektorem ochrony zdrowia to:
• doposażenie i modernizacja infrastruktury placówek ochrony zdrowia,
• rozwój usług medycznych i rehabilitacyjnych skierowanych do osób starszych (opieka geriatryczna) – związanych z procesami demograficznymi,
• zintensyfikowanie działań profilaktycznych dotyczących chorób cywilizacyjnych i nowotworowych,
• poprawa dostępności do usług zdrowotnych,
• wsparcie dla zastosowania nowoczesnych technologii i informatyzacji w obszarze ochrony zdrowia:
e-usługi, telemedycyna,
• działania z zakresu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia
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Sytuacja demograficzna
Spadek liczby ludności Powiatu Namysłowskiego jest kluczowym wyzwaniem rozwojowym.
Powiat Namysłowski jest najmniej zaludnionym obszarem na terenie województwa, na 1 km² przypada 56,08
osoby, przy średniej wojewódzkiej 108 osób i krajowej 123.
Sytuacja demograficzna9

l.p

Miasto / gmina

Liczba mieszkańców/rok
2005
26.631
3.865
5.503
3.708

2010
25.650
3.804
5.414
3.639

2011
25.525
3.792
5.384
3.628

2012
25.464
3.759
5.348
3.595

2013
25.411
3.698
5.285
3.574

2014
25.404
3.672
5.226
3.053

1.
2.
3.
4.

Gmina Namysłów
Gmina Domaszowice
Gmina Pokój
Gmina Świerczów

5.

Gmina Wilków

4.737

4.691

4.661

4.639

4.630

4.597

Liczba mieszkańców ogółem

44444

43198

42990

42805

42598

41952

Wykres nr 1. Sytuacja demograficzna w roku 2005 i latach 2010-2014

Liczba mieszkańców w roku 2005 i latch 2010-2014

Powyższe dane wskazują, iż na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat, liczba ludności powiatu namysłowskiego zmniejszyła się o 2.492 os., co stanowi 5,61 % populacji, a w okresie ostatnich pięciu lat o 1.246 osób (2,88% populacji).
Przyrost naturalny

Rok
urodzenia żywe
zgony
przyrost naturalny

2010
354
421
-67

2011
441
434
7

2012
413
496
-83

2013
383
455
-72

2014
372
470
-98

Wyniki prognozy ludności Polski wskazują na kierunek zmian demograficznych, jakich należy oczekiwać zgodnie
z przyjętymi założeniami dotyczącymi umieralności, płodności oraz migracji. Charakterystyczną cechą spodziewanych przemian jest zmniejszanie się liczby ludności oraz postępujący proces starzenia. Prognozowany do
2050 r. spadek liczby ludności kraju o 4,55 miliona (12%) jest implikacją spodziewanego przebiegu procesów
demograficznych w województwach.
9

Dane demograficzne pochodzą z właściwych urzędów gmin, wg stanu na dzień 31 grudnia 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
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Prognozowane zmiany liczby ludności w województwie opolskim w latach 2013-2050

Wykres nr 3. Prognozowana liczba ludności województwa opolskiego w latach 2010-2014

Szacowane zamiany struktury ludności Powiatu Namysłowskiego wskazują na spadek poziomu przyrostu
naturalnego oraz postępujący proces starzenia się społeczeństwa.
Spadek liczby urodzeń spowoduje znacznie pogorszenie proporcji między najmłodszymi a najstarszymi generacjami. Znajdzie to odzwierciedlenie w wielkościach wskaźnika określającego relacje międzypokoleniowe
populacji, czyli liczbą osób w wieku 65 lat i więcej przypadającą na 1000 osób w wieku 0 – 14 lat.
W okresie objętym prognozą wiek środkowy będzie wzrastał we wszystkich województwach, szczególnie
szybko do 2035 r. (od 8,9 do 10,6 lat) i wolniej w latach kolejnych (od 2,6 do 5,7 lat). Najstarszymi demograficznie
regionami staną się województwa: opolskie (56,1 lat), świętokrzyskie (55,9 lat) i podlaskie (55,1 lat), w których co
drugi mieszkaniec będzie miał ukończone 55-56 lat.

Prognoza ludności wg biologicznych grup wieku – województwo opolskie (w tys.)

Grupy wieku
Opolszczyzna
0-14
15-64
powyżej 65
powyżej 80
Ogółem

2013
133
718
154
38
1 004

2014
131
710
158
39
1 000

2015
130
702
163
41
995

2020
123
655
189
47
967

2025
110
612
213
45
936

2030
99
575
228
56
902

2035
90
539
236
71
865

2040

2045

83
499
244
84
826

78
452
255
89
785

2050
75
401
269
91
745

Wykres nr 4. Prognozowana liczba ludności Opolszczyzny w latach 2013-2050 wg biologicznych grup wiekowych

Średni wiek życia mieszkańców Opolszczyzny w prognozowanym okresie ulegnie wydłużeniu i będzie wynosił
82,5 lat dla mężczyzn (w roku 2013 - 73,36 l.) i 87,4 dla kobiet (w roku 2013 - 80,9 l.).
W okresie ostatnich pięciu lat w Powiecie Namysłowskim, tylko w roku 2011 zanotowano niewielki przyrost
naturalny, pozostałe roczniki wykazywały znaczną tendencję spadkową, dając ujemną średnią roczną 62,6.
Biorąc pod uwagę powyższe należy przyjąć, że spadek liczby ludności w latach 2010-2014 w niewielkim stopniu
spowodowany jest ujemnym przyrostem naturalnym, a jego główną przyczynę stanowią migracje.
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Prognozowana liczba ludności Opolszczyzny w latach 2013-2050 wg bilogicznych grup wiekowych (w tys.)

Wykres nr 2. Przyrost naturalny w latach 2010-2014

Migracje
Powiat Namysłowski notuje ujemne saldo migracji. Kluczowe zagadnienia związane z problemem migracji:

Przyrost naturalny w latach 2010-2014

Przyros t naturalny w latach 2010-2014
20
0
rok 2010
-20
-40
-60
-80
-100
-120

80

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014
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wymeldowania do innych
powiatów

wymeldowania za granicę

saldo migracji

współczynnik salda
migracji

w wieku produkcyjnym

w wieku produkcyjnym

w wieku produkcyjnym

w wieku produkcyjnym

Jednostka
terytorialna
2010

Powiat
namysłowski

2013

2010

2011

2012

osoba osoba osoba osoba

osoba

osoba

osoba osoba osoba osoba osoba osoba

19

29

209

2011

228

2012

191

245

33

2013

44

2010

-19

2011

-85

2012

-38

2013

-101

2010

2011

2012 2013

-

-

-

-

-6,7

-30,3

-13,6

-36,6

•

obserwuje się głównie migracje zarobkowe zarówno do ościennych aglomeracji: Opola, a zwłaszcza Wrocławia
jak i migracje zagraniczne,
• międzymetropolitalne położenie powiatu – atrakcyjniejsze warunki pracy i lepszą jakość życia oferują duże
aglomeracje - bardzie chłonne rynki pracy - (Wrocław, Opole) – tam pozostają również absolwenci uczelni
wyższych oraz „przepływają” osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych i z wyższym wykształceniem.
Notowany jest również odpływ pracowników z niskimi kwalifikacjami. Oba te trendy negatywnie wpływają na
gospodarkę powiatu.
• migracje młodzieży10, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.
Głównym czynnikiem motywującym do wyjazdu z terenu powiatu są stawki wynagrodzeń, ale także lepsza jakość
życia, wyższy poziom nauczania. Kierunki migracji młodzieży (zagranica) to głównie Niemcy, Wielka Brytania,
Irlandia i Holandia. Duża grupa młodych ludzi nie wraca do Powiatu Namysłowskiego również po ukończeniu
studiów, wybierając jako miejsce zamieszkania miasto - siedzibę uczelni – najczęściej Wrocław, Opole, Kraków
czy Poznań. Migracje młodzieży stanowią podstawowy element kryzysu ludnościowego przed jakim staje
Powiat Namysłowski. Ludność powiatu starzeje się, a osoby w wieku produkcyjnym wyjeżdżają, co powoduje,
że realnym staje się problem braku zastępowalności pokoleń. Zaburzenie proporcji między liczbą osób w wieku
produkcyjnym i w wieku poprodukcyjnym, dodatkowo „obciąży” w kolejnych latach pracujących.11
Negatywne trendy demograficzne i migracyjne będą wpływać na zmian na rynku pracy, ale także w systemie
edukacji, co wymagać będzie elastycznego dostosowywania profili i kierunków nauczania, tak aby dostosowywać
je do trendów ogólnych oraz lokalnego rynku pracy (rozwój szkolnictwa zawodowego i promocja idei uczenia się
przez całe życie). Zmiany w strukturze wieku wpłyną przede wszystkim na sferę usług publicznych związanych
m.in. z opieką przedszkolną i opieką senioralną
Aktywność obywatelska w Powiecie Namysłowskim jest na niskim poziomie
Liczba organizacji pozarządowych w Powiecie Namysłowskim wynosi 102 (liczba łącznie z Ochotniczymi Strażami
Pożarnymi). Z czego czynnie działa tylko 30 organizacji ( nie licząc OSP).
Organizacje Pozarządowe w Powicie Namysłowskim można podzielić na:
• stowarzyszenia rejestrowe- 53 stowarzyszenia,
• stowarzyszenia zwykłe- 11 stowarzyszeń,
• stowarzyszenia kombatanckie- 7 stowarzyszeń,
• Ochotnicze Straże Pożarne- 31 stowarzyszeń.
• czynnie działa tylko 30 organizacji ( nie licząc OSP),
Oprac. na podstawie R. Jończy Migracja zarobkowa za granicę. Wyzwania w sferze zatrudnienia i polityki rynku pracy
http://www.ssd.opolskie.pl/data/other/depopulacja_-_raport_final.pdf

10
11
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Rodzaje organizacji pozarządowych

Powiat
Namysłowski
Brzeski
Krapkowicki

Stowarzyszenia
Rejestrowe
53
97
65

Stowarzyszenia
Zwykłe
11
5
1

Inne
Stowarzyszenia
7
0
0

Ochotnicze
Straże Pożarne
31
66
37

Fundacje
0
13
0

W Powiecie Namysłowskim nie jest zarejestrowana żadna fundacja.
Organizacje Pożytku Publicznego wg powiatów

Wykaz OPP w powiatach
2011

2012

2013

2014

Powiat namysłowski

6

7

6

7

Powiat brzeski

15

14

14

2
17

Powiat głubczycki

18

18

18

Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Powiat kluczborski

29

21

29

29

24

21

26

24

Powiat krapkowicki

12

12

12

12

Powiat nyski

30

26

29

28

Powiat oleski

28

22

28

28

Powiat opolski

28

22

25

27

Powiat prudnicki

15

13

15

14

Powiat strzelecki
Miasto Opole

24

22

24

23
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Główne obszary działalności to:
• pomoc społeczna,
• sport,
• kultura, tradycja i tożsamość narodowa,
• pomoc osobom niepełnosprawnym.
Organizacje tzw. III sektora w Powiecie Namysłowskim wykazują słabość organizacyjną i finansową. Barierą w ich
funkcjonowaniu są również kwestie infrastrukturalne – mała liczba dostępnych lokali mogąc służyć działalności
obywatelskiej. Słabością organizacji pozarządowych jest również niska dostępność informacji o działaniach
organizacji, brak umiejętności pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz słaba struktura organizacyjna (brak
etatowych pracowników, akcyjność prowadzonych działań).
Zaangażowanie obywatelskie manifestowane poprzez udział w wyborach powszechnych jest również na średnim
poziomie. Dane statystyczne frekwencji w kolejnych wyborach prezydenckich, parlamentarnych (krajowych
i europejskich) oraz samorządowych kształtują się na poziomie: 50% w przypadku wyborów prezydenckich
i samorządowych oraz 25% w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Wyzwania związane z obszarem aktywności obywatelskiej dotyczą przede wszystkim:
• ukierunkowania działań (zarówno władz publicznych jak i organizacji społecznych) na budowanie poczucia
wspólnoty wśród mieszkańców powiatu. Obszar jest różnorodny pod względem tradycji, obyczajów, ale
też mentalności - cechy związane z procesami społecznymi po II wojnie światowej – zmiany ludnościowe.
Obserwuje się brak wspólnej tożsamości terytorialnej, wartości – definiowanych jako unikalne dla tego obszaru
- do których odwoływaliby się mieszkańcy. Można zaobserwować przywiązanie do tradycji rodzinnych, ale
nie występuje jedno spoiwo kulturowe charakterystyczne dla Powiatu Namysłowskiego. Co pośrednio może
wpływać na brak identyfikacji z miejscem zamieszkania, atomizację postaw obywatelskich i niski poziom
zaangażowania w sprawy społeczne),
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•
•
•
•
•

zwiększenia roli partycypacji społecznej w obszarze zarządzania sprawami publicznymi,
zwiększenia wykorzystania instytucji konsultacji społecznych,
zwiększenia zaangażowania władz publicznych we współpracę z organizacjami pozarządowymi,
zwiększenia roli niezależnych mediów lokalnych,
szersze wykorzystanie potencjału organizacji wpierających aktywność obywatelską – sołectwa, rady osiedli.

ROZWÓJ GOSPODARCZY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
Gospodarka Powiatu Namysłowskiego charakteryzuje się niskim poziomem innowacyjności .
Niezadowalający poziom innowacyjności firm w znaczący sposób wpływa na konkurencyjność Powiatu Namysłowskiego. Wiąże się to z brakiem kooperacji z instytucjami naukowo – badawczymi i niskimi nakładami na
działalność badawczo – rozwojową.
Zauważalny jest też brak instytucji wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej (instytucje otoczenia
biznesu), sieciującej współpracę, inicjującej współpracę z sektorem naukowo - badawczym, kreującej procesy
innowacyjne. Brak jest również odpowiednich działań promujących przedsiębiorczość. Dlatego istotne jest
kreowanie współpracy międzysektorowej – ułatwianie kontaktów w obrębie biznesu – jednostek samorządu –
placówek badawczych – umożliwiające budowanie partnerstw lokalnych, prowadzenie dialogu społecznego,
wspólne definiowanie specjalizacji obszarowych. Wpisanie się w ogólnorozwojowe trendy np. klasteringu
(cluster-based economic development policy)12.
Powiat Namysłowski ze względu na swoje specyficzne położenie ma ograniczone możliwości rozwoju związane
z przemysłem. W małym stopniu przyciąga również inwestycje zagraniczne. Liczba spółek handlowych z udziałem
kapitału zagranicznego stanowiła w 2013 roku 0,78% ogólnej liczby podmiotów sektora prywatnego w Powiecie
Namysłowski. Jest to wynik znacznie niższy od wskaźnika w województwie opolskim (1,52%). Jest to element
sygnalizujący możliwość zaistnienia trwałego trendu stagnacyjnego.

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem
kapitału zagranicznego

sektor prywatny - spółki handlowe
Jednostka terytorialna

OPOLSKIE
Powiat namysłowski

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

5228

5449

5734

6194

1392

1407

1426

1459

149

161

175

199

31

31

30

32

Powiat Namysłowski na tle powiatów ościennych – spółki z kapitałem zagranicznym
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Jak wynika z powyższego wykresu Powiat Namysłowski nie notuje dynamiki wzrostu spółek z kapitałem
zagranicznym. Jest to tendencja negatywna w stosunku do województwa opolskiego, gdzie trend wzrostowy jest
rejestrowany. Wyższa dynamika występuje również w jednym z powiatów ościennych (Powiat Kluczborski).
Obszar charakteryzuje się również średnim poziomem nasycenia rynku podmiotami gospodarczymi. W 2013r.
w Powiecie Namysłowskim zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tyś. mieszkańców było 993 podmiotów.
Jest to wartość nieznacznie niższa niż średnia dla województwa opolskiego w tym okresie. Należy zaznaczyć, że
dzięki wsparciu, jakie było dostępne w ramach unijnej perspektywy finansowej 2007-2013 nastąpiło ożywienie
przedsiębiorczości – przyrost rejestrowanych działalności. Część z nich ma jednak charakter nietrwały – związany
tylko z trwałością realizowanych projektów.
Liczba firm zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tyś. mieszkańców

2010
POLSKA
Województwo opolskie
Powiat Namysłowski

2011

1015
974
974

2012

1004
962
946

1032
977
972

2013
1057
996
993

Źródło: GUS

W kontekście całego województwa opolskiego, na 11 powiatów Powiat Namysłowski zajmuje 3 miejsce.

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności
Jednostka terytorialna

2010

2011

2012

-

-

-

OPOLSKIE
Powiat brzeski

2013
-

974

962

977

996
1099

1092

1069

1079

Powiat kluczborski

931

918

925

939

Powiat namysłowski

974

946

972

993

Powiat nyski

969

956

973

995

Powiat prudnicki

767

753

769

787

Powiat głubczycki

843

822

840

845

Powiat kędzierzyńsko-kozielski

909

901

919

929

Powiat krapkowicki

727

726

744

754

Powiat oleski

802

801

815

827

Powiat opolski

855

855

866

889

Powiat strzelecki

679

671

681

691

Źrodło: GUS

Udział firm w ramach poszczególnych branż prezentuje poniższy wykres:
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635

219
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1048

84

Sekcja L
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•
•
•
•

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

•

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych
Sekcja F – Budownictwo
Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Sekcja P – Edukacja
Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Sekcja S – Pozostała działalność usługowa
Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby
i świadczące usługi na własne potrzeby

Najwięcej podmiotów w Powiecie Namysłowskim działa w następujących branżach:
• Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ( sekcja G) - 1048
podmiotów, co stanowi 24,62% wszystkich zarejestrowanych firm
• Budownictwo (sekcja F) – 635 podmiotów, co stanowi 14,92% wszystkich zarejestrowanych firm
• Przetwórstwo przemysłowe ( sekcja C) – 390 podmiotów, co stanowi 9,16% wszystkich zarejestrowanych firm
• Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ( sekcja M) 301 podmiotów, co stanowi 7,07% wszystkich
zarejestrowanych podmiotów
Najmniej reprezentowane aktywności gospodarcze zanotowane na terenie powiatu to:
• Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych ( Sekcja D) – 4 podmioty, co stanowi 0,09% wszystkich zarejestrowanych podmiotów
• Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (Sekcja E)
– 16 podmiotów, co stanowi 0,37% wszystkich zarejestrowanych podmiotów
• Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (Sekcja O) – 51 podmiotów, co stanowi 1,2% wszystkich zarejestrowanych podmiotów
W roku 2013 na terenie Powiatu Namysłowskiego funkcjonowało 4256 podmiotów gospodarki narodowej. Sektor
publiczny liczył 170 podmiotów, co stanowi 3,99%, a sektor prywatny 4086, co stanowi 96,1% .
W 2013r. na 170 zarejestrowanych podmiotów sektora publicznego 96 stanowiły państwowe i samorządowe
jednostki prawa budżetowego. W tym samym roku sektor prywatny zdominowany był przez osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą – 3238 podmioty, spółki cywilne 232 podmioty, spółki handlowe 199
podmiotów i spółdzielnie 29
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Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
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Źródło: GUS

Struktura wielkości przedsiębiorstw w Powiecie Namysłowskim jest zbliżona do wojewódzkiej. Na 4256 podmiotów gospodarki narodowej, funkcjonujących na terenie Powiatu Namysłowskiego, aż 96,4% (4103 jednostek)
zatrudnia od 0 do 9 pracowników. * dane za rok 2013

Powiat
Namysłowski

Liczba
firm

% udziału
w ogólnej
liczbie
podmiotów
gospodarki
narodowej

Województwo
Opolskie

Liczba
firm

% udziału w ogólnej
liczbie podmiotów
gospodarki
narodowej

Ogółem

4256

Mikro

4103

96,4

95868

95,83

Małe

132

3,10

3400

3,40

Średnie

20

0,47

683

0,68

Duże

1

0,023

77

0,077

10038

Firmy zatrudniające od 0-9 osób Powiat Namysłowski na tle województw opolskiego
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Firmy zatrudniające 10-49 osób Powiat Namysłowski na tle województw opolskiego
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Firmy zatrudniające 50- 249 osób Powiat Namysłowski na tle województwa opolskiego
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Firmy zatrudniające 250 -999osób Powiat Namysłowski na tle województwa opolskiego

2010
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OPOLSKIE
Powiat namysłowski
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1

79
1
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Powiaty ościenne firmy zatrudniające 250 -999 osób

2010

2011

2012

2013

Powiat brzeski

8

8

7

7

Powiat kluczborski

4

4

5

3

Rolnictwo i rybactwo
Rolnictwo jest znaczącym działem w strukturze gospodarczej powiatu .
Gospodarstwa rolne oraz obszary wiejskie (jako całość) zlokalizowane na terenie Powiatu Namysłowskiego
przechodzą znaczne przeobrażenia ekonomiczne. Związane jest to z absorpcją środków unijnych. W latach
2007-2013 148 gospodarstw rolnych skorzystało z działania dotyczącego modernizacji gospodarstw rolnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – kwota wsparcia wyniosła 25 203.193,43 zł.
Mieszkańcy obszarów wiejskich korzystali również z pomocy służącej rozwojowi przedsiębiorczości – łącznie
44 beneficjentów na łączną kwotę 5 061 427 zł (działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw oraz
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach PROW). Z dopłat bezpośrednich skorzystało:
• W roku 2010 -2034 gospodarstwa na kwotę ok. 38 000 000 zł
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• W roku 2011 – 2031 gospodarstw na kwotę ok. 41 000 000 zł
• W roku 2012 – 2055 gospodarstw na kwotę ok. 40 000 000 zł13
Cechą charakterystyczną obszaru jest duży potencjał rozwojowy związany z licznymi stawami i tradycjami
rybackimi sięgającymi XVI w. Obecnie największe nagromadzenie stawów rybnych występuje w okolicach Pokoju
i Świerczowa.
Zasoby stanowiące potencjały wzrostu gospodarczego
• infrastruktura gospodarcza – strefy ekonomiczne, tereny inwestycyjne:
- tereny Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK w Namysłowie
- tereny inwestycyjne w miejscowości Miodary -gmina Świerczów (źródło: http://ocrg.opolskie.pl)
• otwartość na dywersyfikację energetyczną –jako potencjał innowacyjności i nowoczesnych technologii
• dodatkowo na podstawie stanu rozpoznania warunków hydrogeologicznych stwierdzono, iż na obszarze
Powiatu Namysłowskiego istnieją obszary, w których wody mineralne mogą być wykorzystywane jako
surowiec balneologiczny. W powiecie namysłowskim i kluczborskim występują głównie wody siarczanowe,
siarczanowo-chlorkowe i chlorkowe o mineralizacji od kilku do około 100 g/l, które nadają się głównie do
kuracji kąpielowych14.

Źródło: http://www.odnowawsi.eu/docs/plan_rozwoju_oze_woj_opol.pdf
13
14

Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.odnowawsi.eu/docs/plan_rozwoju_oze_woj_opol.pdf
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Obszary wiejskie
Obszary wiejskie przeważają nad obszarami zurbanizowanymi w Powiecie Namysłowskim. Poza potencjałem
wynikającym z prowadzenia działalności rolniczej posiadają również zasoby umożliwiające rozwój w wielu innych
dziedzinach. Głównie w obszarze turystyki i agroturystyki wykorzystującej zasoby przyrodniczo – kulturowe.
Konieczne są w tym względzie działania wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz promocję zatrudnienia
Konieczne jest również niwelowanie niedostatków infrastrukturalnych obszarów wiejskich, w tym drogowych
i telekomunikacyjnych, zwiększających spójność tych terenów i zwiększających ich potencjał gospodarczy.
Wsparcia wymaga także rozwój kapitału społecznego, zwłaszcza osób pozostających bez zatrudnienia oraz
zagrożonych procesami wykluczenia społecznego. Wzmocnieniu ulec musi również potencjał edukacyjny
uczniów pochodzących z obszarów wiejskich15.
Wyzwania związane z konkurencyjnością gospodarki:
• wykorzystanie funduszy europejskich na lata 2014-2020 w celu podniesienia konkurencyjności Powiatu
Namysłowskiego, zarówno przez podmioty publiczne jak i prywatne
• stymulowanie innowacyjności ( zwłaszcza w sektorze MSP) poprzez wspieranie działań B+R, konsorcjów
lokalnych na rzez innowacji,
• wsparcie dla powstawania instytucji otoczenia biznesu,
• działania informacyjne i promocyjne dla przedsiębiorców,
• podniesienie jakości kształcenia, skorelowanego z potrzebami lokalnej gospodarki,
• internacjonalizacja działań lokalnych przedsiębiorców – zagraniczne misje gospodarcze, adaptacja dobrych
praktyk, udział w targach międzynarodowych,
• wsparcie działań z zakresu infrastruktury technicznej, ułatwiającej prowadzenie działalności gospodarczej,
• działania na rzecz gospodarki elektronicznej - wsparcie działań z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej
i wdrażania e – usług
• działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, w tym ochronę powietrza przez rozwiązania proekologiczne
w transporcie, infrastrukturze drogowej i towarzyszącej, zwiększenie efektywności energetycznej w sektorach
publicznym i prywatnym

EDUKACJA
System edukacji Powiatu Namysłowskiego cechuje duża koncentracja sieci szkolnej – dotyczy to zwłaszcza
szkolnictwa ponadgimnazjalnego zlokalizowanego w obrębie miasta Namysłowa. Daje to możliwość połączenia
ich potencjału technicznego, kadrowego, swobodnego przepływu uczniów i słuchaczy. Lokalizacja szkół w mieście
ułatwia dostępność do zakładów produkcyjnych i usługowych bez konieczności organizowania dowozu uczniów.
Budynki szkół zostały w ostatnich latach gruntownie wyremontowane. Wizerunek i warunki nauczania uległy
wyraźnej poprawie.
W powiecie istnieje dobrze rozwinięta sieć edukacyjna. Obejmuje ona16:

PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
przedszkola bez specjalnych

ob.

przedszkola specjalne

ob.

16
0

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

ob.

4

zespoły wychowania przedszkolnego bez specjalnych

ob.

0

punkty przedszkolne bez specjalnych

ob.

2

ob.

18

Szkoły podstawowe
szkoły podstawowe ogółem
15
16

Na podstawie założeń PROW 2014-2020.
Dane GUS za 2013r.
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szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

ob.

17

szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży

ob.

1

szkoły podstawowe dla dorosłych

ob.

0

gimnazja ogółem

ob.

12

gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

ob.

8

gimnazja dla dzieci i młodzieży specjalne

ob.

2

gimnazja dla dorosłych

ob.

2

ponadgimnazjalne szkoły przysposabiające do pracy zawodowej specjalne

ob.

1

ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży bez specjalnych

ob.

1

ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży specjalne

ob.

2

ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych

ob.

1

licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla młodzieży bez specjalnych

ob.

2

licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla młodzieży bez specjalnych - uczniowie

osoba

licea ogólnokształcące ponadpodstawowe dla dorosłych

ob.

4

szkoły policealne dla młodzieży bez specjalnych - uczniowie

osoba

0

szkoły policealne dla młodzieży specjalne

ob.

0

szkoły policealne dla młodzieży specjalne - uczniowie

osoba

0

szkoły policealne dla dorosłych

ob.

szkoły policealne dla dorosłych - uczniowie

osoba

Szkoły gimnazjalne

Szkoły zasadnicze

Licea ogólnokształcące

351

3
196

Współczynnik skolaryzacji brutto
szkoły podstawowe

%

93,75

szkoły gimnazjalne

%

106,394

Liczba uczniów przypadająca na 1 etat
8,88
9,00
8,00
7,00

7,11
6,41

7,53
6,63
GMINA DOMASZOWICE

6,00

GMINA NAMYSŁÓW

5,00

GMINA POKÓJ

4,00

GMINA ŚWIERCZÓW

3,00

GMINA WILKÓW

2,00
1,00
0,00
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Wykres pokazuje ilu uczniów przypada na jednego nauczyciela. W gminie Domaszowice na jednego nauczyciela
przypada 6,41 uczniów. W gminie Namysłów na 1 etat nauczyciela jest 7 uczniów. Natomiast najwięcej uczniów
przypada na jednego nauczyciela w gminie Pokój (prawie 9-ciu uczniów). W całym powiecie na jednego
nauczyciela przypada ponad 7 uczniów.
Liczba nauczycieli w poszczególnych gminach
673
700
600
500

GMINA DOMASZOWICE
GMINA NAMYSŁÓW

400

GMINA POKÓJ
GMINA ŚWIERCZÓW

300

GMINA WILKÓW
200
66

62

100
0

91
47

ogółem nauczycieli

Wykres przedstawia wszystkich nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych gminach w tym: nauczyciele
pełnozatrudnieni, niepełnozatrudnieni (stosunek pracy) oraz niepełnozatrudnieni (w etatach). Najwięcej nauczycieli zatrudnia gmina Namysłów. Natomiast cały powiat zatrudnia 939 nauczycieli.
Wyzwania stojące przed systemem edukacji w Powiecie Namysłowskim:
• liczba uczniów będzie się zmniejszać
Według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego dla Powiatu Namysłowskiego grupy wiekowe objęte
systemem edukacji będą podlegać znaczącym zmianom ilościowym:
Prognozy ludności wg płci i funkcjonalnych grup wieku (opracowane na bazie NSP 2011):

prognoza na rok 2015

prognoza na rok 2020

prognoza na rok 2030

ogółem

ogółem

Ogółem

ogółem

ogółem

Ogółem

ogółem

3-6

7-12

13-15

16-18

ogółem

3-6

7-12

13-15

16-18 ogółem

3-6

7-12

13-15 16-18

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba osoba osoba

osoba

osoba osoba

41862

1428

2625

42630

1763

2489

1258

1362

1249

2013

1135 39893

1197

1983

1064

2013

1150

Obserwowany obecnie wzrost liczby urodzeń nie będzie zjawiskiem trwałym, od 2020 roku prognozowana liczba dzieci
w wieku przedszkolnym zacznie spadać – oznacza to zmniejszenie zapotrzebowanie na usługi opiekuńczoedukacyjne
oraz edukacyjne na wszystkich szczeblach kształcenia obowiązkowego. Skutki falowania wyżów i niżów demograficznych będą odczuwalne również na poziomie edukacji ponadgimnazjalnej, co można przybliżyć przez prognozę
populacji w wieku 16–18 lat. Szkoły ponadgimnazjalne obecnie odnotowują spadek liczby uczniów, który będzie
miał miejsce do końca przyszłej dekady. Po 2020 r., gdy w wiek edukacji ponadgimnazjalnej wejdzie fala echa wyżu
demograficznego, prognozowany jest wzrost liczby uczniów w tych szkołach. Przy czym wzrost ten nie spowoduje
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zwiększenia liczby osób w wieku 16–18 lat do dzisiejszego poziomu. Ponieważ szkoły ponadgimnazjalne konkurują
już o swoich uczniów, prognozy pokazują możliwość wystąpienia ryzyka istotnego zmniejszenia liczby potencjalnych
uczniów w tych szkołach, które są najrzadziej wybierane.
Obecna sieć szkół ponadgimnazjalnych będzie musiała dostosować się do spadku liczby uczniów. Utrzymanie
szkoły może wymagać poprawy oferty edukacyjnej, zarówno tej kierowanej do uczniów, jak adresowanej do innych
potencjalnych odbiorców usług edukacyjnych szkoły. Dostosowanie szkół ponadgimnazjalnych do zmian demograficznych może więc przyjąć formę zwiększenia oferty adresowanej do innych populacji – na przykład edukacji
dorosłych w ramach systemu uczenia się przez całe życie17.
• spadająca wysokość subwencji oświatowej.
Konsekwencją zmniejszającej się liczby uczniów jest pojawiający się od 2014 r spadek dochodów powiatu z
tytułu subwencji oświatowej (dane własne J.S.T )

20000
18000
16000
14000

subwencja w tys. zł

12000
10000

•

•
•

•
•

dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnych i regionalnych przedsiębiorców – dopasowanie do
zmian na rynku pracy, profilu lokalnych przedsiębiorców – tak, aby umożliwić absolwentom znalezienie
zatrudnienia,
rozwój szkolnictwa zawodowego m.in. poprzez modernizacja bazy kształcenia
inwestycje w infrastrukturę szkolną, podnoszące poziom nauczania, jego efektywność, zwiększające
atrakcyjność szkół, a poprzez to zdolność w konkurowaniu na rynku edukacyjnymi z placówkami z ościennych
powiatów,
podnoszenie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności kadry pedagogicznej
inicjowanie współpracy i koordynacja działań instytucji samorządowych, szkół – instytucji rynku pracy,
przedsiębiorców oraz jednostek naukowych w celu tworzenia płaszczyzn kooperacji umożliwiających
dostosowywanie ofert szkół do potrzeb rynku pracy.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Infrastruktura drogowa
Dostępność transportowa jest kluczowym czynnikiem warunkującym rozwój i konkurencyjność gospodarczą
powiatu. Wpływa również istotnie na jakość życia mieszkańców.
Przez Powiat Namysłowski przebiegają wszystkie kategorie dróg: krajowe (droga krajowa nr 42, droga krajowa
nr 39), wojewódzkie (trzy odcinki dróg wojewódzkich nr 454, 451 i 396), powiatowe i gminne (pełniące funkcję
powiązań z drogami, wojewódzkimi i krajowymi). Łączna długość dróg powiatowych znajdujących się w utrzymaniu Powiatu Namysłowskiego wynosi 311,97 km.

17
Na podstawie: Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. http://eduentuzjasci.pl/badanie/126-informacje/
artykul/233-raport-o-stanie-edukacji-2010.html?showall=&start=6

92

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO DO 2023 r.

Sieć dróg Powiatu Namysłowskiego, zawierająca planowane inwestycje modernizacyjne
w okres obowiązywania strategii:

W ciągu wszystkich dróg powiatowych znajduje się 35 szt. obiektów drogowych takich jak mosty i wiadukty.
Długość sieci drogowej na terenie powiatu namysłowskiego jest wystarczająca, aby zapewnić mieszkańcom
powiatu odpowiedni standard komunikacji drogowej w zakresie samochodów osobowych i komunikacji
zbiorowej. Dużym problemem jest natomiast ich zły stan techniczny, dotyczący zwłaszcza dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych, które w wielu wypadkach wymagają generalnych remontów lub kompleksowej
przebudowy. Rozwój i inwestycje na terenie powiatu namysłowskiego powodują dynamiczny wzrost natężenia
ruchu, który pociąga za sobą konieczność ogromnych inwestycji, polegających na modernizacji istniejącej sieci
dróg, w tym dróg powiatowych. Aby poprawić dostępność transportową na terenie powiatu, zapewnić spójność
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wewnątrzobszarową oraz osiągnąć zadowalający stan sieci komunikacyjnej odpowiadający wyzwaniom związanym z rozwojem gospodarczym, a także respektując założenia związane z wdrażaniem planów gospodarki
niskoemisyjnej należy:
• Poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach, poprzez budowę i modernizację drogowej
infrastruktury towarzyszącej, w tym ścieżek rowerowych,
• Doprowadzić do budowy obwodnicy Namysłowa celem wyprowadzenia ruchu pojazdów ciężarowych z miejscowości,
• Ograniczyć ruch pojazdów w ścisłym centrum Namysłowa,
• Rozwinąć sieć ścieżek rowerowych w obrębie Namysłowa i całego powiatu ( oraz niwelować negatywny
wpływ transportu na środowisko poprzez zastosowanie odpowiedniej infrastruktury - park&ride, bike&ride)
• Zapewnić współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przy planowaniu i realizacji inwestycji
drogowych oraz opracować wieloletni plan poprawy stanu dróg
Społeczeństwo informacyjne
Tworzenie warunków odpowiednich do rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest elementem wpływającym
na wzrost atrakcyjności regionu i podniesienia poziomu życia. Dostępność i wykorzystanie narzędzi ICT jest ciągle
niewystarczająca.
W województwie opolskim 65% gospodarstw domowych ma dostęp do szerokopasmowego Internetu18. Na
terenie Powiatu Namysłowskiego Wskaźnik Penetracji Usługami Szerokopasmowymi (WPUS), zdefiniowany
jako iloraz sumy usług szerokopasmowych świadczonych w budynkach mieszkalnych i całkowitej liczby
lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych na badanym obszarze, prezentuje się następująco (w tabeli
przedstawiono go jako wynik procentowy):19

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gmina
Domaszowice
Namysłów (o. miejski)
Namysłów (o. wiejski)
Pokój
Świerczów
Wilków

WPUS >= 2 Mb/s
26,12%
41,14%
23,72%
20,52%
28,72%
21,56%

WPUS >= 30 Mb/s
1,29%
2,47%
0,00%
0,06%
0,00%
0,00%

WPUS >= 100 Mb/s
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Na obszarze wiejskim Powiatu Namysłowskiego występuje ponadto niezwykle niski wskaźnik WKIS (Wskaźnik
Konkurencji Infrastruktury Szerokopasmowej) zdefiniowany jako dostępność co najmniej dwóch niezależnych
infrastruktur sieci szerokopasmowych w budynku mieszkalnym20:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gmina
Domaszowice
Namysłów (o. miejski)
Namysłów (o. wiejski)
Pokój
Świerczów
Wilków

WPUS >= 2 Mb/s
0,0000
0,6284
0,0000
0,0030
0,0000
0,0000

WPUS >= 30 Mb/s
0,0000
0,3274
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

WPUS >= 100 Mb/s
0,0000
0,3274
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Wyzwania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego
Potencjał nowych technologii nie jest w dalszym ciągu dostatecznie wykorzystywany zarówno w sektorze
prywatnym (rozwój gospodarki cyfrowej, zwiększenie efektywności prowadzonych działalności) jak i w sektorze
publicznym. E usługi z zakresu e-administarcji (e-government), e-zdrowia, e-edukacji, e- kultury itd. podnoszą jakość
życia mieszkańców stanowiąc znaczące udogodnienia w zaspokajaniu potrzeb indywidualnych i zbiorowych.
18
19
20

Dane GUS (Bank Danych Regionalnych).
http://www.polskaszerokopasmowa.pl/do-pobrania/# dostęp 19.05.2015 r.
Tamże.
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Konieczne jest:
• Zwiększenie liczby innowatorów na terenie Powiatu (tylko kilkanaście przedsiębiorstw z terenu Powiatu
Namysłowskiego działa w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych [wg PKD])21,
• Zwiększenie dostępność e-usług,
• Rozwój e-usług w różnych sektorach: administracji publicznej, służbie zdrowia, oświacie,
• Podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności w zakresie wykorzystania technik ICT poprzez edukację
w szkołach,
• Wspieranie wdrażania rozwiązań integrujących elektronicznie usługi publiczne i umożliwiających włączenie
ich do sieci krajowych i międzynarodowych,
• Edukacja w zakresie wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych,
• Rozwój publicznych punktów dostępu do informacji i dostępu do sieci szerokopasmowej (niwelowanie
niskich wskaźników WPUS i WKIS zwłaszcza na terenach wiejskich)22,
Infrastruktura techniczna bezpośrednio wpływająca na jakość życia mieszkańców Powiatu Namysłowskiego:
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności:

ogółem
Jednostka terytorialna

w miastach

wodociąg

gaz

na wsi
gaz

wodociąg

gaz

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Powiat namysłowski

93,3

42,3

32,9

98,8

95,6

87,5

90,0

10,3

0,0

Domaszowice (2)

95,8

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

95,8

5,3

0,0

Namysłów (3)

95,0

66,2

54,9

98,8

95,6

87,5

88,6

16,7

0,0

Namysłów - miasto (4)

87,5

98,8

95,6

87,5

0,0

0,0

0,0

98,8

95,6

Namysłów - obszar wiejski
(5)

88,6

16,7

0,0

0,0

0,0

0,0

88,6

16,7

0,0

Pokój (2)

84,9

7,9

0,0

0,0

0,0

0,0

84,9

7,9

0,0

Świerczów (2)

87,7

11,9

0,0

0,0

0,0

0,0

87,7

11,9

0,0

Wilków (2)

95,8

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

95,8

2,2

0,0

Źrodło: GUS

ŚRODOWISKO NATURALNE POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
O stanie środowiska naturalnego decydują przede wszystkim czystość powietrza, wód, gleb oraz sposób gospodarowania odpadami. Stan tych obszarów jest zadowalający, jednak wymaga ciągłego monitorowania i synchronizowania z założeniami polityki zrównoważonego rozwoju.
Jakość powietrza
Podstawowymi substancjami zanieczyszczającymi powietrze są: pył (źródłem jest energetyka i technologie
przemysłowe) oraz dwutlenek azotu (źródłem jest komunikacja i energetyka zawodowa).
Ważnym źródłem zanieczyszczeń na obszarze powiatu jest niska emisja z lokalnych źródeł grzewczych. W wyniku
zmniejszenia się ilości kotłowni opalanych paliwem stałym i niesprawnych urządzeń grzewczych, zmniejszy się
i ograniczy emisja substancji tj.: pyłów, sadzy, cząstek smolistych, dwutlenku węgla i dwutlenku siarki.
Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza w Powiecie Namysłowskim są:
• niska emisja w sezonie grzewczym,
21
22

Na podstawie http://prod.ceidg.gov.pl.
http://www.uke.gov.pl/rynek-telekomunikacyjny-po-2015-r-raport-14963 dostęp 19.05.2015 r.
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•
•

wzrost natężenia ruchu samochodowego,
zagrożenie od aglomeracji opolskiej i Elektrowni „Opole” w przypadku niekorzystnych wiatrów.

Stan gleb
Zdecydowana większość gleb Powiatu Namysłowskiego charakteryzuje się naturalną zawartością metali ciężkich.
Tylko niewielki procent badanych próbek wykazywał koncentrację metali ciężkich na poziomie I i II stopnia i tylko
nieznaczną ilość prób zakwalifikowano do IIIO (tzw. średnie zanieczyszczenie). Nie stwierdzono gleb silnie i bardzo
silnie zanieczyszczonych (IVO i VO).
Ogólnie w Powiecie Namysłowskim przeważająca część gleb użytków rolnych posiada odczyn lekko kwaśny
lub kwaśny. Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe,
azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery.
Wody powierzchniowe
W latach poprzednich na terenie Powiatu Namysłowskiego dominowały zanieczyszczenia wnoszone ze źródeł
punktowych, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, tak obecnie – ze względu na ilość i standard oddawanych
do eksploatacji sieci kanalizacyjnych – dominować zaczynają zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych. Na
ich charakter składają się zarówno nie oczyszczone ścieki z terenów nie objętych jeszcze kanalizacją jak też
i wymywane z terenów zabudowanych, łąk, pastwisk i pól uprawnych przez opady atmosferyczne substancje
zanieczyszczające, w szczególności składniki nawozów mineralnych i organicznych, środki ochrony roślin, odcieki
i osady.
Dużym problemem są także nieskanalizowane wsie i ścieki bytowo-gospodarcze gromadzone w szambach,
odprowadzane wprost do cieków poprzez szczątkowe kanalizacje burzowe a także do szeregu obniżeń, oczek
wodnych i stawów, które w efekcie końcowym wpływają na jakość wód podziemnych. Ścieki deszczowe
z dróg i placów zanieczyszczają wody powierzchniowe głównie substancjami ropopochodnymi spłukiwanymi
z nawierzchni dróg.
W kwestii zagrożeń powodziowych i podtopień (zwłaszcza w okresie roztopów i letnich opadów) istotne jest
zagadnienie małej retencji. Mała retencja wodna może ograniczyć zagrożenia powodziowe w dolinach małych
rzek. Działania te powinny obejmować odpowiednie zagospodarowanie i użytkowanie terenu zlewni oraz
małe zbiorniki wodne. Zwiększają one zdolność retencyjną zlewni rzecznych, która w wielu wypadkach została
przekształcona i ograniczona przez człowieka. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji zbiorników należy
prowadzić pomiary i obserwacje stanu budowli, a więc betonów, skarp i ich roślinności, korony zapory oraz
ewentualnych wycieków z drenaży do dolnego stanowiska. Takie działania są niezbędne, gdyż zagrożenia
zbiorników dotyczące budowli wodnych to duże niebezpieczeństwo w eksploatacji zbiorników.
Gospodarka odpadami
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami:
• brak wdrożonej na większą skalę selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia
odpadów komunalnych,
• spalanie odpadów w paleniskach domowych,
• deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach”,
• konieczność usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest do 2032 r.,
• zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz skutków ich oddziaływania na środowisko,
• konieczność prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych, mających na celu podniesienie świadomości
ekologicznej lokalnej społeczności z zakresu gospodarki odpadami.
Zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów są priorytetem w ustanowionej w prawie wspólnotowym
hierarchii postępowania z odpadami. Stanowiąc jednocześnie cel, dla osiągnięcia którego kraje członkowskie
Unii Europejskiej mają obowiązek podejmować odpowiednie działania. Osiągnięcie tego celu uzależnione jest
od wielu czynników, które nie dotyczą bezpośrednio gospodarowania odpadami, lecz powiązane są np. ze
wzrostem gospodarczym, stopniem wdrażania przez przedsiębiorców najlepszych dostępnych technik (BAT), czy
zamożnością społeczeństwa.
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Wykorzystanie energii odnawialnej
W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania
promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych.
Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne
środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie
energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza
gazów cieplarnianych.
Celem strategicznym jest zatem zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii. Dokonywać się to ma
w taki sposób, aby wykorzystanie poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii sprzyjało konkurencji,
promującej źródła najbardziej efektywne ekonomicznie tak, aby nie powodowało to nadmiernego wzrostu cen
energii u odbiorców.
Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii prowadzony jest w trzech obszarach:
• energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
• ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii,
• biokomponentów wykorzystywanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.
Rozwój sektora OZE jest jednym z priorytetów polskiego rządu. Zgodnie bowiem z Dyrektywą 2009/28/WE
państwa członkowskie UE powinny stopniowo zwiększać udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym
zużyciu energii oraz w sektorze transportowym.
Szczegółowe cele polityki energetycznej Polski koncentrują się na wzroście udziału OZE w finalnym zużyciu
energii do poziomu 15,5 % w 2020r. (19,3 % dla energii elektrycznej, 17 % dla ciepłownictwa i chłodnictwa, 10,2
% dla paliw transportowych). Oznacza to konieczność inwestowana w nowe moce wytwórcze. W chwili obecnej
najdynamiczniej rozwija się energetyka wiatrowa oraz wykorzystanie biomasy na cele energetyczne.
Bazując na tej szerokiej definicji do OZE zalicza takie nośniki (i źródła) energii jak:
• energię promieniowania słonecznego,
• energię cieków wodnych (hydro),
• energię geotermalną,
• energię wiatrową,
• energię biomasy.

Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii
– Powiat Namysłowski

Źródło: http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html

Należy promować działania na rzecz strategii niskoemisyjnych ( zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny),
ograniczających emitowanie szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, rozwiązania służące zrównoważonym
inwestycjom infrastrukturalnym, wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej
w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania, a także działania z zakresu edukacji
ekologicznej23.
23
Opracowano na podstawie: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2010-2013
z perspektywą na lata 2014-2017.
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.
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ZASOBY ENDOGENICZNE JAKO POTENCJAŁ ROZWOJOWY
Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych
Powiat Namysłowski charakteryzuje się dużym udziałem obszarów o wysokich walorach środowiskowych. Na
terenie powiatu występują następujące rodzaje form ochrony przyrody, określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody:
 obszary Natura 2000 „Lasy Barucickie”
 Stobrawski Park Krajobrazowy
 Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko- Turawskie”,
 Zespół przyrodniczo- krajobrazowy „Wyspa na rzece Widawie”
 Użytki ekologiczne „Młyńskie Stawy”, „Bagno Młynki”, „Jagienieckie Łąki”, „Międzybrodzie”
 pomniki przyrody:
Pomniki przyrody na terenie Powiatu Namysłowskiego

Lp.

Nr rejestru
wojewódzkiego

Gmina

Nazwa pomnika przyrody

Ilość
sztuk

Pomniki utworzone Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego
Grupa drzew z gatunku Lipa drobnolistna

2

Dąb szypułkowy

1

Domaszowice

Sosna pospolita

1

Namysłów

Dąb szypułkowy

1

83

Namysłów

Dąb szypułkowy

1

5.

85

Namysłów

Buk zwyczajny

1

6.

86

Namysłów

Dąb szypułkowy

1

7.

87

Namysłów

Grupa drzew z gatunku Dąb szypułkowy

2

8.

102

Namysłów

Dąb szypułkowy

1

9.

104

Namysłów

Buk zwyczajny

1

1.

68

Domaszowice

2.

72

3.

81

4.

10.

109

Domaszowice

Lipa drobnolistna (aleja)

249

11.

134

Pokój

Grupa drzew z gatunku Lipa szerokolistna

4

12.

139

Namysłów

Lipa drobnolistna (aleja)

88

Grupa drzew z gatunku Dąb szypułkowy

2

13.

155

Pokój

14.

242

15.
16.
17.
18.

Jesion wyniosły

1

Namysłów

Lipa drobnolistna

1

281

Pokój

Dąb szypułkowy

1

312

Namysłów

Dąb szypułkowy

1

313

Namysłów

Dąb szypułkowy

1

356

Świerczów

Buk zwyczajny

1

Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Namysłowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”.
http://www.namyslow.pl
http://www.mg.gov.pl
http://www.biomasa.org
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Lp.

Nr rejestru
wojewódzkiego

Gmina

Nazwa pomnika przyrody

Ilość
sztuk

19.

372

Świerczów

Dąb szypułkowy

1

20.

373

Domaszowice

Dąb szypułkowy

1

21.

902

Namysłów

Sosna zwyczajna

1

22.

903

Namysłów

Daglezja zielona

1

23.

904

Namysłów

Sosna zwyczajna

1

24.

905

Namysłów

Wiąz szypułkowy

1

25.

906

Świerczów

Jesion wyniosły

1

26.

907

Świerczów

Klon jawor

1

27.

908

Domaszowice

Czereśnia dzika

1

Pomniki nie publikowane w Dzienniku Urzędowym
28.

931

Świerczów

Dąb szypułkowy

1

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Opole 2010
Terenem szczególnego nagromadzenia walorów przyrodniczych jest Stobrawski Park Krajobrazowy ( obejmujący
swym zasięgiem część obszaru gmin Pokój i Świerczów). Wśród walorów przyrodniczych występuje 38 gatunków
roślin chronionych i 38 gatunków roślin rzadkich, z których 11 zagrożonych jest w Polsce, a 3 zagrożone są
wyginięciem w Europie. Oprócz tego na terenie parku występuje wiele chronionych, ginących i rzadkich ptaków
i chronionych zwierząt.
Fauna Ziemi Namysłowskiej zachowała znaczną różnorodność. Aktualnie największym zwierzęciem Ziemi
Namysłowskiej jest łoś, sporadycznie zachodzący z lasów Nadleśnictwa Brzeg i Oława, w których utrzymuje się
od blisko 10 lat populacja złożona z kilku osobników. Z pozostałych ssaków kopytnych spotyka się jelenia, sarnę
oraz dzika. Na terenie Ziemi Namysłowskiej stwierdzono występowanie 10 gatunków ssaków drapieżnych, m.in.
wydry, borsuka, norki amerykańskiej i jenota. Z gryzoni wymienić należy bobra, reintrodukowanego w latach
1996-97 oraz mysz zielną, której północna granica zasięgu przebiega przez obszar Ziemi Namysłowskiej.
Bogata jest awifauna tego terenu - w sumie na obszarze Ziemi Namysłowskiej stwierdzono ponad 200 gatunków
ptaków. Do najciekawszych gatunków lęgowych należy bielik i orlik krzykliwy.
W Powiecie Namysłowskim lasy zajmują ok. 27,6 % powierzchni. Wskaźnik lesistości powiatu jest zbliżony
do przeciętnej lesistości dla województwa (26,6%) kraju (27,5%). Rozmieszenie lasów w powiecie jest
nierównomierne. Lasy państwowe powiatu namysłowskiego (98,85 %) należą administracyjnie do Nadleśnictwa
Namysłów, Nadleśnictwa Kup, Nadleśnictwa Kluczbork oraz Nadleśnictwa Brzeg. Lasy prywatne zajmują 2,66%
powierzchni leśnych.
Powierzchnia lasów ochronnych, na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Kup w powiecie namysłowskim
wynosi 3 907 ha, w 73% lasy te stanowią siedliska wilgotne. Powierzchnia lasów i zadrzewień w Gminie Pokój
wynosi 6 646 ha. Lasy położone w obszarze Gminy Pokój należą do rozległego kompleksu objętego ochroną
- Lasów Stobrawsko-Turawskich, które występują tu w postaci dużych powierzchni leśnych poprzedzielanych
terenami rolniczymi. Najbardziej zalesiona jest środkowa część gminy. Na terenie tym rosną duże ilości rzadkich
drzew i krzewów jak np. platan, tulipanowiec, kasztan jadalny, praorzech, jodła kanadyjska, klon pensylwański,
rododendron, daglezja, oraz najstarsza w Polsce sosna wejmutka, która ma przeszło 210 lat.
Powierzchnia gruntów w powiecie namysłowskim zarządzanych przez Nadleśnictwo Namysłów wynosi 13 334,44 ha;
lasy zajmują 12 986 ha w tym:
− grunty zalesione - 12 429,19 ha,
− grunty nie zalesione - 143,37 ha,
− grunty związane z gospodarką leśną- 413,90 ha.
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Powierzchnia lasów ochronnych w powiecie namysłowskim zarządzanych przez Nadleśnictwo Namysłów wynosi
4440,38 ha.
W dolinach Stobrawy i Smortawy (gmina Świerczów) miejscami dominują lasy liściaste. Natomiast na pozostałym
terenie występują lasy iglaste. Lasy o charakterze borów mieszanych i monokultury sosnowe zajmują na terenie
gminy największą powierzchnię. Wszystkie niemal w całości zostały zaliczone do lasów ochronnych, a ich znaczne
obszary są wyłączone z powszechnej dostępności tzn. lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych, ostoje zwierząt
i obszary z zadrzewieniami poniżej 20 lat. Większe kompleksy leśne przydatne dla rekreacji znajdują się na zachód
od Miodar i na południowy-zachód od Świerczowa24.
Lesistość poszczególnych gmin Powiatu Namysłowskiego

ogółem
Gmina

2010

lesistość w %
2013

ha

2010
%

%

Domaszowice

3440,6

3445,93

29,3

29,3

Namysłów

7758,4

7811,06

25,8

25,9

665,7

666,66

28,5

28,5

Namysłów - obszar wiejski

7092,7

7144,40

25,5

25,7

Pokój

6643,4

6655,46

48,6

48,7

Świerczów

3011,7

3106,30

26,6

27,5

257,6

280,91

2,5

2,8

21111,7

21299,66

27,4

27,6

Namysłów - miasto

Wilków
Powiat namysłowski

ha

2013

Do najważniejszych potrzeb i problemów ochrony przyrody w powiecie zaliczyć należy:
- zabezpieczenie cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów,
- stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju osadnictwa, aby
różnorodność biologiczna i krajobrazowa ulegała stopniowemu wzbogaceniu,
- zabezpieczenie właściwej konserwacji i pielęgnacji parków podworskich, w celu zachowania ich wartości
przyrodniczej i architektonicznej,
- utrzymanie wartości przyrodniczych i naturalnego krajobrazu wsi,
- konieczność zapewnienia warunków do ochrony zasobów przyrodniczych, walorów kulturowych
i krajobrazowych, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców
i turystów, aby na terenie powiatu rekreacja i turystyka mogły przebiegać w sposób zorganizowany, a obiekty
będą spełniać wymogi ochrony środowiska,
Potencjał przyrodniczy wpływa na ograniczone możliwości rozwoju gospodarczego związane z produkcją
przemysłową, jednak wykorzystany w sposób zrównoważony może stać się czynnikiem stymulującym rozwój
turystyki i branż pokrewnych związanych z jakością życia i wypoczynkiem. Konieczne jest racjonalne gospodarowanie zasobami. Ich zrównoważone wykorzystanie, jako potencjalnego czynnika wzrostu, musi być skorelowane z działaniami służącymi ochronie i zachowaniu bioróżnorodności powiatu. Wykorzystanie lokalnych
walorów środowiska przyrodniczego może stać się szansą dla terenów zagrożonych peryferyzacją, a zwłaszcza
przyczynić się do aktywizacji obszarów wiejskich.
Zintegrowane podejście do wykorzystania potencjału zasobów naturalnych powinno również wiązać się z działaniami prowadzonymi na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszeniu obciążeń dla środowiska
poprzez promocję gospodarki niskoemisyjnej.

24
Opracowano na podstawie: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2010-2013
z perspektywą na lata 2014-2017
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Turystyka jako potencjalny czynnik rozwoju Powiatu Namysłowskiego
Usługi turystyczne zostały zidentyfikowane jako potencjalne, kluczowe obszary rozwoju w województwie
opolskim25. Dodatkowo wśród tzw. specjalizacji inteligentnych wyszczególniono zintegrowane przestrzennie
produkty turystyczne czy produkty ochrony zdrowia i fizjoterapii.
Powiat Namysłowski posiada zasoby – naturalne i kulturowo – historyczne – pozwalające na tworzenie tego typu
rozwiązań stanowiących czynnik zwiększający spójność społeczną i gospodarczą powiatu oraz wpływających na
jakość życia mieszkańców.
Powiat Namysłowski ukształtowany historycznymi wpływami ośrodków takich jak Oleśnica czy Wrocław, stykający
się z obszarami współczesnej Wielkopolski posiada wszystkie cechy charakterystyczne dla terenów pogranicza,
gdzie przenikały się tradycje i kultury. Dziedzictwo kulturowe to przede wszystkim zachowane dworki, pałace
z przyległymi założeniami parkowymi, obiekty sakralne czy charakterystyczne przydrożne kapliczki i krzyże pokutne.
Unikatowy i charakterystyczny dla powiatu jest szlak drewnianych kościołów prowadzący przez miejscowości:
Michalice, Krasowice, Baldwinowie, Biestrzykowice, Woskowice Małe, Smarchowice Śląskie, Siemysłów.
Elementem dodatkowym umożliwiającym budowanie specjalizacji turystycznych są walory środowiskowe.
Potencjał sektora turystyki jest aktualnie niedostatecznie wykorzystywany. Głównymi przyczynami takiego
stanu rzeczy są: niedostateczny rozwój bazy noclegowej, rozproszona i niewystarczająco wykorzystująca
endogeniczny potencjał Powiatu Namysłowskiego oferta turystyczna, brak sieciowienia współpracy pomiędzy
zainteresowanymi podmiotami, niskie zaangażowanie nowych technologii, w tym e – usług.
Turystyczne obiekty noclegowe wskaźniki:

Ogółem
ogółem

Jednostka terytorialna

hotele, motele, pensjonaty, inne obiekty hotelowe

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

ob.

ob.

ob.

ob.

ob.

ob.

ob.

ob.

Powiat namysłowski

2

3

6

7

2

3

5

5

Źródło: GUS

Udzielone noclegi na 1000 ludności
ogółem

hotele, motele, pensjonaty, inne obiekty hotelowe

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

-

-

-

-

-

-

-

217,11

345,98

297,17

257,19

217,11

345,98

2013
271,33

233,99

Źródło: GUS

Korzystający z noclegów na 1000 ludności
ogółem

hotele, motele, pensjonaty, inne obiekty hotelowe

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

93,87

137,00

126,53

135,34

93,87

137,00

116,06

128,18

Źródło: GUS

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych ogółem wg powiatów

stopień wykorzystania miejsc noclegowych
Jednostka terytorialna

2010

2011

2012

2013

%

%

%

%

Powiat namysłowski

0,0

30,4

19,8

18,9

Źródło: GUS
25

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., s.74.
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Kluczowym wydaje się być odpowiednie wykorzystanie zasobów oraz stworzenie unikalnego dla powiatu
produktu turystycznego. Jest to bowiem element umożliwiający pobudzenie życia społeczno-gospodarczego,
który pomoże niwelować negatywne zjawiska na obszarze powiatu. Zwłaszcza w świetle niskiego nasycenia
obszaru przedsiębiorstwami o profilu przemysłowym oraz innymi działami gospodarki generującymi szanse
rozwojowe - zwłaszcza miejsca pracy. Potencjał naturalny może w ten sposób oddziaływać na pozostałe działy
gospodarki, jak również na rozwój miasta Namysłowa, będącego swoistą „północną bramą” dla województwa
opolskiego – punktem wjazdowym. Założenia znajdują odzwierciedlenie w opinii eksperta dra Janusza
Majewskiego „Turystyka przyrodnicza jest obecnie sektorem rozwijającym się trzy razy szybciej od średniego tempa
wszystkich sektorów, a to jest mocna przesłanka, kiedy wspiera je wartościowy potencjał przyrodniczy. Przy obsłudze
turystyki przyrodniczej powstaje więcej miejsc pracy niż przy klasycznej turystyce krajoznawczej (małe grupy, konieczni
przewodnicy, specjalistyczne wymagania, bogatsi klienci). Proces starzenia się społeczeństw powoduje wzrost popytu
na usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, które nie mają charakteru sezonowego, a w dużym stopniu całoroczny. Na
początku oferta będzie skierowana na rynek najbliższych regionów, jednak w przyszłości należy rozważyć rynki
zagraniczne (głównie niemiecki i holenderski). Także usługi rekreacyjne dla osób młodszych mają dłuższy sezon niż
turystyka wypoczynkowa związana z urlopami. Wyjazdy weekendowe stają się powszechne, a odległość od Wrocławia
i Śląska zachęca do skorzystania z noclegu.”.26
Oparcie zrównoważonego rozwoju powiatu o wymienione zasoby endogeniczne obszaru, zakładające włączenie
i współpracę wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz wsparcie inwestycji umożliwiających rozwój,
ochronę i promocję zasobów przyrodniczo – kulturowych, także w wymiarze e-usług, może wpłynąć na
podnie-sienie atrakcyjności powiatu. Umożliwiają one bowiem rozwój m.in. przedsiębiorczości typu „business
& biodiversity”, zwłaszcza na obszarach wiejskich (aktywność nie tylko w obszarze agroturystyki, ale także produkcji
żywności ekologicznej, usług powiązanych z leśnictwem, odnawialnymi źródłami energii). Wpisują się również
w intensywnie rozwijającą się nową, interdyscyplinarną gałąź gospodarki, tzw. przemysł wolnego czasu. Związana
jest ona z odpoczynkiem i poświęcaniem czasu wolnego przez osoby indywidualne na własne zainteresowania
i potrzeby. Odbiorcą produktów przemysłu czasu wolnego jest tzw. generacja czasu wolnego, która – co warto
zaznaczyć - reprezentuje wszystkie grupy wiekowe. Tworzy to dodatkowe szanse dla rozwoju turystyki, sportu, branży
kulturalno-rozrywkowej oraz związanych z nią przemysłów kreatywnych, a także szeregu usług, w tym medycznych27.
Istotne jest również dbanie o ofertę kulturalną powiatu i traktowanie jej jako czynnika rozwoju i stymulatora
innowacyjności. Oferta kulturalna ma wpływ nie tylko na turystykę, ale także na sposób postrzegania danego
terenu, co wpływa na zainteresowanie potencjalnych inwestorów.
Oparcie sektora turystyki o potencjał kulturowo – przyrodniczy wymaga zapewnienia środków na działania
rewitalizacyjne oraz renowację, restaurację i modernizację obiektów dziedzictwa kulturowo – historycznego,
ich zabezpieczenie, zwłaszcza w zakresie zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla
wartości zabytków; udaremnianie niszczenia i niewłaściwego z nich korzystania czy przeciwdziałania kradzieży
(np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.) czy dostosowanie obiektów cennych kulturowo do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Walory przyrodniczo – kulturowe powinny być również wykorzystane pod kątem świadczenia usług medycznych
i rehabilitacyjnych, zwłaszcza w kontekście starzejącego się społeczeństwa i planów związanych z odtworzeniem
uzdrowiska w miejscowości Pokój.
Turystyka powinna być traktowana jako wyróżnik i element specjalizacji gospodarczej Powiatu Namysłowskiego.
Powiat Namysłowski jako marka terytorialna
Konkurencyjność powiatu w skali regionu czy kraju powinna opierać się również o spójny system tworzący markę
miejsca. To jeden z kluczowych elementów, który w korelacji z polityką rozwoju wpływa na postrzeganie danego
obszaru zgodnie z przyjętą wizją. Komunikacja marketingowa skierowana do mieszkańców, turystów, potencjalnych
inwestorów to jedna z głównych przewag konkurencyjnych. Marka powiatu powinna wspierać m.in., unikalny
produkt turystyczny, co zwiększać będzie zainteresowanie przedmiotowym obszarem. Tzw. place branding pozwoli
wyróżnić się Powiatowi Namysłowskiemu wśród wielu dostępnych ofert innych regionów, poprzez wydobycie jego
unikalnych cech i komunikowanie ich odbiorcom za pomocą dostosowanych narzędzi promocyjnych.
26
Opinia dra Janusza Majewskiego przygotowana na potrzeby projektu Rozwój miasta Namysłowa i jego Partnerów na obszarze
funkcjonalnym - Stobrawska Strefa Rehabilitacji i Rekreacji poprzez budowę i wzmocnienie mechanizmów kooperacji międzysamorządowej i ponadsektorowej.
27
http://www.mg.gov.pl/files/upload/17492/Strategia.pdf
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Bartłomiej Stawiarski

ZARYS DZIEJÓW POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 1740-2016 r.
Powiat namysłowski (1740-1944 r.)
Starostę (Landrat), wybierały pierwotnie stany, jego podstawową kompetencją było rozwiązywanie na terytorium
powiatu spraw stanowych. Głównie zajmował się poborem podatków ustanowionych na rzecz władcy. Starosta
z biegiem czasu stał się urzędnikiem, i jednocześnie organem administracji, podlegającym tzw. Kamerze Wojny
i Domen (Kriegs-und Domänenkammer). W związku z posiadanym statusem urzędnika państwowego Landrat
podlegał po wprowadzeniu obwodów rejencyjnych dyscyplinarnie prezydentowi rejencji. Natomiast w sprawach
wyższej instancji, wykraczających poza kompetencje prezydenta rejencji, odpowiadał bezpośrednio przed
ministrem spraw wewnętrznych. Starosta zajmował się nadzorem nad sprawami administracyjnymi i policyjnoporządkowymi w powiecie oraz w poszczególnych obwodach urzędowych, dworskich i gminach. Jego prawo
w tym zakresie było wówczas mocno rozbudowane. Obejmowało wszystkie gminy i miasta wchodzące w skład
powiatu. Stanowisko Landrata zaliczało się do grona politycznych stanowisk urzędniczych, w związku z tym mógł
być w razie potrzeby przeniesiony w inne miejsce. Landrat przewodniczył Sejmikowi Powiatowemu (Kreistag)
oraz tzw. Wydziałowi Powiatowemu (Kreisausschuss). Wydział Powiatowy został utworzony po wojnie pruskofrancuskiej, na mocy ustawodawstwa administracyjnego (Kreisordnung) z 13 XII 1872 r., znowelizowanego
19 III 1881 r. Stanowił on pomoc administracyjną dla starosty na terenie powiatu. Wydział Powiatowy składał
się ze starosty i sześciu członków, których wybierał Sejmik Powiatowy. Wszyscy członkowie pełnili swój urząd
honorowo, rezygnacja z funkcji lub odmowa jej przyjęcia uregulowana była ustawowo.
Powiat namysłowski utworzono edyktem państwowym z 30 IV 1815 r. Wprowadzał on nowy podział
administracyjny państwa pruskiego, zakładający utworzenie m.in. prowincji, obwodów, rejencji i powiatów.
Do reorganizacji struktury administracyjnej doszło w Prusach po Kongresie Wiedeńskim. 1 V 1816 r. powiat
namysłowski znalazł się w obrębie Prowincji Śląsk (Provinz Schlesien) oraz Rejencji Wrocławskiej (Regierungsbezirk
Breslau). Powiat składał się wówczas z terenów wiejskich oraz dwóch miast – Namysłów i Rychtal. Na siedzibę
Starostwa Powiatowego (Landratsamts) wyznaczono Namysłów. Granice administracyjne powiatu wytyczono
ostatecznie 1 I 1818 r., zasadniczo pokrywały się one z zasięgiem okręgu. Od 1 VII 1818 r. powiat namysłowski
należał do Związku Północnoniemieckiego (Norddeutschen Bund) a od 1 I 1871 r. wchodził w skład Rzeszy
Niemieckiej. Po wojnie prusko-francuskiej (1870-1871 r.) doszło do zjednoczenia Niemiec. Jednak dopiero
instrukcja z 3 VII 1915 r. określała zasady przeprowadzenia równomiernej oraz całościowej reformy okręgów
administracyjnych. 8 XI 1919 r. Prowincja Śląsk została rozwiązana. Z Rejencji Wrocławskiej oraz Legnickiej
została utworzona nowa Prowincja Dolnośląska (Provinz Niederschlesien). W wyniku wprowadzenia w życie
porządku powersalskiego 10 I 1920 r. północno-wschodnia część powiatu namysłowskiego weszła w skład Polski.
Dotyczyło to miasta Rychtal oraz miejscowości Buczek, Darnowiec, Drożki, Stogniewice, Krzyżowniki, Proszów,
Sadogóra, Zgorzelec (Sgorsellitz), Skoroszów oraz dóbr ziemskich (Gutsbezirke) Drożki, Wielki Buczek, Mały Buczek,
Sadogóra, Zgorzelec i częściowo Skoroszów. 30 IX 1929 r. w okręgu namysłowskim (Kreis Namslau) zakończyła się
reorganizacja terytorialna, w wyniku której wszystkie dotychczas niezależne, rozproszone dobra ziemskie oraz
gminy wiejskie (Landgemeinde) zostały zreformowane terytorialnie.
Jednolite ziemskie prawodawstwo wprowadzono w powiecie namysłowskim w oparciu o tzw. „Pruską ustawę
ustrojową” (Preußische Gemeindeverfassungsgesetzes) z 15 XII 1933 r., obowiązującą od 1 I 1934 r. Kontynuacją
ziemskiej reformy administracyjnej była „Niemiecka ordynacja gminna” (Deutsche Gemeindeordnung) z 30 I 1935
r., obowiązująca od 1 IV 1935 r. Przekreślała ona wcześniejszy dorobek prawodawstwa i praktyki samorządowej
w Niemczech, zrywając jednocześnie z tradycyjnym zróżnicowaniem ordynacji poszczególnych krajów
związkowych. W oparciu o tzw. Führenprinzip gminy i powiaty uzależniono całkowicie od państwa i partii
narodowosocjalistycznej. W 1937 r. doszło do zmian kilku nazw miejscowych w powiecie namysłowskim.
Chodziło głównie o ich dostosowanie fonetyczne do języka niemieckiego. Minkowskie (Minkowsky) zamieniono
na Seydlitzruh, Niwki (Niefe) na Neuenhagen, Polkowskie (Polkowitz) na Ordenstal oraz Wilków (Wilkow) na Wilkau.
1 IV 1938 r. połączono we wspólną Prowincję Śląską terytoria Prowincji Dolnośląskiej oraz Górnośląskiej. Przed
1 I 1939 r. w ramach okręgu namysłowskiego, zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, dokonano szczegółowego
wyznaczenia i opisu granic powiatu namysłowskiego. 18 I 1941 r. zreorganizowano Prowincję Śląsk. Z Rejencji
Wrocławskiej i Legnickiej stworzono nową Prowincję Dolnośląską. Na początku 1945 r. wojska radzieckie
rozpoczęły zajmowanie powiatu namysłowskiego.
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Posiadamy dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców powiatu namysłowskiego począwszy od 1885 r.,
kiedy to zamieszkiwało go 37.738 osób. W 1890 r. mieszkańców było 36.603, z tego 19.704 ewangelików, 16.594
katolików, 300 Żydów oraz pięć osób niewiadomego wyznania. Z tego 18.500 osób definiujących się jako Polacy
różnych wyznań. W 1900 r. mieszkańców powiatu namysłowskiego było 34.548, z tego 18.459 ewangelików
i 15.849 katolików oraz 240 osób nieznanego wyznania, prawdopodobnie w większości Żydów. W 1910 r. było
33.452 mieszkańców, z tego 16.644 ewangelików, 16.289 katolików i 519 osób nieznanego wyznania, zapewne
przeważnie Żydów. W 1925 r. powiat zamieszkiwało 30.755 osób, 16.483 ewangelików, 14.138 katolików, 24
„innych chrześcijan” oraz 104 Żydów i 37 osób nieznanego wyznania. Na terenie powiatu w 1933 r. odnotowano
ponownie 30.755 mieszkańców, z tego 16.857 ewangelików, 13.793 katolików, 15 „innych chrześcijan”, 67 Żydów
i 23 osób nieznanego wyznania. Ostatnie, przedwojenne dane statystyczne pochodzą z 1939 r., kiedy to powiat
zamieszkiwało 31.277 osób, 16.696 ewangelików, 14.329 katolików, 31 „innych chrześcijan, 16 Żydów i 155 osób
nieznanego wyznania.
W skład powiatu w 1939 r. wchodziły miejscowości: Stare Miasto (Altstadt), Wielołęka (Bachwitz), Bąkowice
(Bankwitz), Baldwinowice (Belmsdorf), Bemowskie (Böhmwitz) (dnia 1 lipca 1936 włączone do Namysłowa),
Bukowa Śląska (Buchelsdorf), Dąbrowa Namysłowska (Dammer), Dębnik (Damnig), Smarchowice Małe (Deutsch
Marchwitz), Biestrzykowice (Eckersdorf), Idzikowice (Eisdorf), Ligotka (Ellgut), Dziedzice (Erbenfeld), Nowa Wieś
(Erdmannsdorf), Mała Kolonia (Friedrichsberg), Kamienna (Giesdorf), Głuszyna (Glausche), Gręboszów (Grambschütz),
Grodziec (Groditz), Smarchowice Wielkie (Gross Marchwitz), Gola (Gülchen), Igłowice (Haugendorf), Woskowice
Górne (Hennersdorf), Miodary (Hönigern), Jakubowice (Jakobsdorf), Wielka Kolonia (Johannsdorf), Kowalowice
(Kaulwitz), Krzyków (Krickau), Łączany (Lankau), Woskowice Małe (Lorzendorf), Michalice (Michelsdorf), Minkowskie
(Minkowsky) (od 3 lutego 1937 r. Seydlitzruh), Młynek (Mülchen), Namysłów (Stadt Namslau), Jastrzębie (Nassadel),
Niwki (Neuenhagen) (wcześniej Niefe), Nowe Smarchowice (Neu Marchwitz), Domaszowice (Noldau), Objazda
(Obischau), Polkowskie (Ordenstal), Pawłowice Namysłowskie (Paulsdorf), Rychnów (Reichen), Żaba (Saabe),
Brzezinka (Schindlersfelde), Smogorzów (Schmograu), Świerczów (Schwirz), Ziemiełowice (Simmelwitz), Zofijówka
(Sophienthal), Miejsce (Städtel), Siemysłów (Steinersdorf), Starościn (Sterzendorf), Strzelce Namysłowskie (Strehlitz),
Włochy (Wallendorf), Wilków (Wilkau) oraz Smarchowice Śląskie (Windisch Marchwitz).
Podział taki przetrwał na terenie powiatu namysłowskiego do końca II wojny światowej. Według stanu na 1 I 1945 r.
w skład powiatu namysłowskiego (Landkreis Namslau) wchodziło miasto Namysłów oraz czterdzieści sześć innych
miejscowości, nieprzekraczających 2 tys. mieszkańców każda. Niewiele zachowało się materiałów archiwalnych
dotyczących starostwa powiatowego w Namysłowie (Landratsamt Namslau) do 1945 r. W Archiwum Państwowym
w Opolu znajduje się 0,3 metra bieżącego akt kategorii A, składających się z 26 jednostek archiwalnych. W ich
skład wchodzą dla administracji państwowej z lat 1935-1943 dwie jednostki archiwalne, dla spraw politycznych
z lat 1930-1945 12 jednostek archiwalnych, dla spraw wyznaniowych z lat 1935-1938 dwie jednostki archiwalne,
dla finansów z lat 1939-1944 dziewięć jednostek archiwalnych. Dodatkowo w Archiwum Państwowym w Opolu
znajduje się jedna, niedatowana jednostka archiwalna dotycząca Wydziału Powiatowego w Namysłowie, w skład
której wchodzą wykazy akt odnoszących się do spraw młodzieżowych, opieki społecznej, spraw zdrowotnych
oraz nadzoru państwowego nad sportem.
Pierwszym po Kongresie Wiedeńskim starostą namysłowskim od lutego 1817 r. do 1820 r. był von Haugwitz.
W latach 1820-1824 stanowisko pozostawało nieobsadzone, następnie od 1824 do 1848 r. Landratem był Ernst
von Ohlen und Adlerscron. Urodzony 16 XI 1780 r. w Idzikowicach Dolnych Ernst ożenił się z Jeanette von Prittwitz
und Gaffron (1794-1875 r.). Był synem Adolfa Sylviusa von Ohlen und Adlerscron i Marie Helene Charlotte von
Seydlitz und Ludwigsdorf. Zmarł w wieku 69 lat 26 IV 1850 r. w Namysłowie. Kolejnym starostą namysłowskim
został w latach 1848-1849 Albin Ewald von Wentzky und Petersheyde. Albin urodził się 24 I 1804 r. w Rychnowie,
tam też zmarł 23 VI 1849 r. Był synem właściciela ziemskiego Jana Fryderyka von Wentzky und Petersheyde (17631831 r.), pana na Rychnowie i jego trzeciej żony Fryderyki Wilhelminy von Schickfuß Neuendorf (1781-1855 r.).
W 1832 r. Albin ożenił się z Karoliną von Eisenhart (1809-1886 r.). Jego wnuk, także Albin, był pruskim generałem
kawalerii. Młodszy brat Albina Fryderyka – Benno – przyjaźnił się z kompozytorem Robertem Schumannem.
Landratem w latach 1850-1853 został urodzony w 1821 r. Roman Xaver von Zakrzewski, w latach 1852-1858
będący także starostą nyskim. von Zakrzewski był również członkiem Pruskiej Izby Reprezentantów (Preußisches
Abgeordnetenhaus). Następnie sprawował w latach 1872-1883 funkcję Landdrosta (odpowiednik starosty)
w Aurich (Fryzja Wschodnia). W latach 1853-1881 starostą namysłowskim był z kolei Karol Salice Conteßa (18101881 r.). Z małżeństwa z Marie Reimann (1821-1902 r.) urodziła mu się córka Viktoria (1842-1866 r.), która była żoną
Juliusa von Loesch z Woskowic Małych (1828-1896 r.). W trakcie kadencji Landrata Salice Conteßa w Namysłowie
wybudowano linię kolejową z Wrocławia, którą ukończono 17 V 1868 r. Pierwsza lokomotywa ceremonialnie
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wjechała na namysłowski dworzec 20 V 1868 r., o godzinie 10. Było to wielkie święto dla miasta, w uroczystości
brały udział władze miejskie, starosta i wielu zaproszonych gości oraz mieszkańcy Namysłowa.
Kolejnym starostą w latach 1881-1884 został doktor prawa Wilhelm Victor von Heydebrand und der Lasa.
Urodził się 26 VIII 1849 r. w Jastrzębiu, zmarł także tam 14 III 1908 r. Jego kariera rozwijała się dynamicznie, był
Prezydentem Rejencji w Królewcu (1889-1894 r.) i Wrocławiu (1894-1902 r.) oraz deputowanym do Reichstagu
(1884-1889 r.). Był także członkiem Pruskiej Izby Reprezentantów (1879-1881 r. i 1882-1889 r.). W latach 1884-1886
stanowisko Landrata piastował major Karol Gustaw Kloer ze Smogorzowa (zm. 1886 r.). Natomiast w latach 18861902 starostą namysłowskim był Asesor Rejencji (Regierungsassessor) Kurt Willert. W 1886 r. sprawował on zarząd
komisaryczny, natomiast od stycznia 1887 r. został mianowany stałym Landratem.
W 1903 r. powiat namysłowski został powierzony w zarząd komisaryczny Asesorowi Rejencji Henrykowi
Fryderykowi Karolowi Adalbertowi von Marées. Od maja 1903 r. sprawował już funkcję stałego Landrata. Od 1914
r., w takcie I wojny światowej, tymczasowym starostą namysłowskim był Asesor Rejencji doktor Michele Sayur.
Stałym Landratem został mianowany dopiero w sierpniu 1919 r. Po nim funkcję tę pełnił w latach 1920-1925
Asesor Magistratu (Magistratsassessor) doktor Paul Jackisch (zm. 1925 r.). Od 22 IX 1920 r. do maja 1921 r. był to
zarząd komisaryczny. Od lipca 1926 r. komisarycznym starostą namysłowskim był Radca Rządowy (Regierungsrat)
Bernhard Danckelmann (ur. 1886 r.). Jeszcze w listopadzie tego roku mianowano go stałym Landratem, którym
pozostawał do 1933 r. W kwietniu 1936 r. pracował w Rejencji w Hildesheim na stanowisku Dyrektora Rejencji
(Regierungsdirektor).
W 1933 r. starostą namysłowskim został Radca Rządowy doktor Erich Jüttner, wstępnie jako tymczasowy Landrat,
a od 6 VII 1933 r. na stanowisku stałego starosty, którym pozostał do 1935 r. W styczniu 1936 r. tymczasowym
Landratem był Syndyk Walter Schmidt z Hamm, a już 21 XI 1936 r. został mianowany stałym starostą namysłowskim.
W listopadzie 1938 r. na stanowisko tymczasowego starosty namysłowskiego delegowano z Ministerstwa Nauki,
Edukacji i Wychowania (Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Bildung) Radcę Rządowego doktora Ernsta
Heinricha, który od 8 IV 1941 r. był już stałym Landratem. W okresie II wojny światowej pojawiają się w Namysłowie
nazwiska jeszcze dwóch tymczasowych starostów – doktora Schuberta oraz Frauenholza. Może to mieć związek
z powołaniem w 1940 r. Ernsta Heinricha do służby wojskowej.

Powiat namysłowski (1945-2016 r.)
W związku z wkroczeniem w styczniu 1945 r. Armii Czerwonej na terytorium przedwojennego powiatu
namysłowskiego zakończyła się praca administracji niemieckiej. Obejmowanie władzy przez przedstawicielstwo
polskie musiało się odbywać na zasadzie porozumień zawieranych pomiędzy wojewodami oraz radzieckimi
dowódcami frontów. Obszar przedwojennego powiatu namysłowskiego został przemianowany na Obwód nr 9
w Namysłowie. W nocy z 21 na 22 IV 1945 r. powołano do życia Komisję Międzypartyjną, której zadaniem było
ustalenie obsady personalnej poszczególnych obwodów. Rolę odpowiedników starostów pełnili Pełnomocnicy
Obwodowi, posiadający szerokie kompetencje. Pełnomocnikiem Rządu na Obwód nr 9 w Namysłowie
nominowano Tomasza Nowackiego (Polska Partia Robotnicza), zastępował go Bolesław Obrębski (Polska Partia
Socjalistyczna).
Grupa operacyjna Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, kierowana przez inż. Stanisława Langera, a następnie
przez Mariana Rypniewskiego, odpowiadała za przejecie niemieckiego przemysłu na terenie powiatów
namysłowskiego i brzeskiego. Od 22 IV 1945 r. rozpoczął się proces powoływania zespołów terenowych. Jeden
z ówczesnych mieszkańców Namysłowa wspominał: „pełnomocnicy na poszczególne powiaty zwani przez nas
starostami, kręcili się wśród ludzi, gdy pojawił się ktoś nowy, z miejsca był agitowany. Każdy z nich chwalił swoje
i chciał mieć gotowy zespół ludzi”. Pełnomocnicy organizowali zespoły na własną rękę, prześcigając się w ofertach
materialnych. Wywieszali ogłoszenia, na których wprost zaznaczali, że oferują w przyszłości kandydatom
stanowiska w urzędach powiatowych oraz miejskich. W Namysłowie przeznaczono na koszty związane
z organizacją powiatu 30 tys. zł, a także po 300 zł dla każdego członka zwerbowanego do grupy operacyjnej.
Pierwsza grupa wyruszyła do Obwodu nr 9 w Namysłowie 30 IV 1945 r. Opóźnienie wynikało z braku dostępnych
samochodów oraz paliwa. Na teren dawnego powiatu przybyła wówczas grupa pracowników administracyjnych,
funkcjonariusze milicji i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Gdy Pełnomocnik przybył do Namysłowa rozpoczął
rozmowy ze znajdującym się na miejscu radzieckim komendantem wojskowym. Dotyczyły one szczegółów
przejęcia powiatu i administracji z rąk sowieckiej administracji wojskowej oraz problemów związanych
z aprowizacją grupy operacyjnej. W skład namysłowskiej grupy wchodzili m.in.: ówczesny Pełnomocnik Tomasz
Nowacki, Kazimierz Giecewicz, Kazimierz Rzeszotarski, Michał Zygmuntowicz, Tadeusz Kolankiewicz, Józef Gajek,
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Piotr Pawłowski, Józef Iskra, Józef Grzesiak, Józef Kolanko, Stanisław Czerpak, Zygmunt Czerpak, Stanisław Toch,
Sibek, Karasiński, Seweryn Syrico, Krupnia, Eugeniusz Palka oraz Józef Pastuszko. Powiatu został przejęty z rąk
sowieckich na początku maja 1945 r. (8 lub 12 maja), czyli wcześniej niż miasto.
Zasady organizacji oraz działalność starostw powiatowych na Ziemiach Odzyskanych, w tym w Namysłowie,
określały akty normatywne z 1928, 1933, 1944 oraz 1945 r. Na pierwszym etapie pracy w Namysłowie Grupa
Operacyjna zajęła się zabezpieczeniem ocalałego mienia poniemieckiego. Ważnym zadaniem było także
przygotowanie zaplecza administracyjnego, umożliwiające utworzenie struktur organizacyjnych w powiecie
i mieście Namysłów. Stanowisko starosty już oficjalnie objął czterdziestoośmioletni wówczas Pełnomocnik
Rządu na Obwód nr 9 w Namysłowie Tomasz Nowacki, który poprzednio był burmistrzem Sandomierza. Funkcję
sekretarza starostwa powierzono Kazimierzowi Giecewiczowi, który odpowiadał jednocześnie za powołanie do
życia poszczególnych referatów starostwa powiatowego.
Z końcem czerwca 1945 r. oficjalnie powołano dziewięć najważniejszych referatów. Kancelarię prowadził Ignacy
Kolerski, referat przemysłu – Bolesław Stepczuk, referat osiedleńczy – Bolesław Nowacki, referat kultury i sztuki
– Halina Giecewicz-Lepkowska, referat opieki społecznej – Tadeusz Rzeszotarski, referat pracy – Jan Piaskowski,
referat aprowizacji i handlu – Seweryn Syrico, referat świadczeń rzeczowych – Aleksander Pankiewicz, referat
propagandy – Jan Wąchocki, referat samorządowy – Kazimierz Kuliński. W dalszej kolejności powołano pięć
referatów, którymi kierowali: referatem ogólno-administracyjnym – Kazimierz Giecewicz, referatem karnoadministracyjnym – Ignacy Kolerski, referatem budżetowym – Janina Kowalska (od 1946 r.), referatem wojskowym
– Stanisław Lipski oraz referatem budowlanym – inż. Powojewski. Na grudzień 1945 r. liczbę referatów w starostwie
namysłowskim można było już oszacować na ponad dwadzieścia. Powołano dodatkowo m.in. referat szkód
wojennych, odbudowy oraz drogowy. Na pierwszym etapie organizacji administracji powiatowej problemem
okazała się obsada stanowisk administracyjnych, do kwietnia 1946 r. więcej urzędników zwalniało się z pracy
w starostwie powiatowym, niż przyjmowało się do pracy.
Kompetencje starosty w powiecie namysłowskim tuż po wojnie były bardzo szerokie. W zakres uprawnień Tomasza
Nowackiego wchodziło wydawanie wewnętrznych zarządzeń regulujących tryb pracy Urzędu Pełnomocnika
Rządu, nadzorowanie spraw natury politycznej, układanie relacji z władzami sowieckimi oraz składanie wniosków
do preliminarza budżetowego. Starosta namysłowski odpowiadał także za nadzorowanie spraw w zakresie
prowadzonych przeciwko podległym urzędnikom dochodzeń służbowych, ponosił odpowiedzialność za kwestie
związane z mobilizacją oraz wojskiem oraz sprawował nadzór nad Radami Narodowymi i wyborami do gmin.
Administracja powiatowa nie posiadała pierwotnie jednej siedziby, co skutkowało rozproszeniem referatów na
terenie całego Namysłowa. Brakowało odpowiednich budynków, więc dopiero pod koniec czerwca 1946 r. otwarto
nowy budynek starostwa powiatowego. Po zorganizowaniu struktur administracyjnych powiatu namysłowskiego
zaczęto organizować administrację terenową. Powiat podzielono wówczas na 9 gmin wiejskich oraz gminę
miejską w Namysłowie. 12 IX 1946 r. podjęto decyzję o likwidacji gminy Minkowskie, łącząc ją z gminą Wielkie
Smarchowice. Tym samym liczba gmin na terenie powiatu namysłowskiego zmniejszyła się z 9 do 8. W 1947 r.
prowadzono intensywne prace nad opracowaniem podziału administracyjnego powiatu namysłowskiego,
prowadzącego do zmniejszenia liczby gmin wiejskich do 5. Projekt został zatwierdzony w listopadzie 1947 r., ale
nie zdecydowano się nigdy na wprowadzenie go w życie.
Starostwo w Namysłowie, jak i wszystkie inne, działało do 1950 r. Jego kompetencje zostały przejęte przez
Prezydium Rady Narodowej szczebla powiatowego. Nowy stan prawny wprowadziła Ustawa z dnia 20 III 1950 r.
o terenowych organizacji jednolitej władzy państwowej, która faktycznie zlikwidowała dualizm aparatu
rządowego i samorządowego na terenie PRL. Zniesiono tym samym na poziomie powiatów związki samorządu
terytorialnego oraz stanowiska starostów powiatowych i same starostwa. Kompetencje przeszły na Rady
Narodowe, Prezydia Rad Narodowych oraz poszczególne komórki organizacyjne. Doszło także do procesu
zespalania w radach szeregu wyodrębnionych do 1950 r. agend. Ustawy z 28 V 1975 r. o zmianie Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o dwustopniowym podziale administracyjnym kraju, zniosły w praktyce
z dniem 1 VI 1975 r. Urzędy Powiatowe.
Podział administracyjny zakładający istnienie powiatów (trzystopniowa struktura podziału administracyjnego)
wprowadziła ponownie reforma administracyjna z dniem 1 I 1999 r. Siedzibą powiatu namysłowskiego zostało
ponownie miasto Namysłów. W skład powiatu wchodzi gmina miejsko-wiejska Namysłów oraz gminy wiejskie
Domaszowice, Pokój, Świerczów oraz Wilków. Już 4 I 1999 r. rozpoczął działalność nowy urząd Starostwa
Powiatowego w Namysłowie. Starostwo zajmowało 7 pomieszczeń w namysłowskim ratuszu, pracowało tam
wówczas 23 osoby. Zapowiedziano jednak, że w ciągu roku liczba pracowników ma wzrosnąć do 50 osób.
W skład powiatu namysłowskiego w chwili przejęcia władzy przez nową administrację polską w 1945 r. wchodziło
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501,12 km2 terytorium, na którym znajdowały się 63 wsie, zlokalizowane w 45 gminach oraz miasto Namysłów.
Poza organizacją struktur administracyjnych oraz uregulowaniem spraw gospodarczych istotnym zadaniem
starostwa powiatowego była realizacja zarządzenia o usunięciu śladów niemczyzny na ziemiach Dolnego
Śląska. W rezultacie do końca 1946 r. przeprowadzono akcję zmiany niemieckich nazw 46 miejscowości, m.in.
Namslau – Namysłów, Deutsch Marchwitz – Mały Smarchów, Altstadt – Stare Miasto, Gross Marchwitz – Wielki
Smarchów, Lankau – Łączany, Wilkau – Wilków, Michelsdorf – Michałków, Glausche – Głuszyna, Nassadel
– Jastrzębie, Steinersdorf – Siemysłów, Noldau – Domaszowice, Strehlitz – Strzelce, Schwirtz – Świerczów,
Eckelsdorf – Biestrzykowice, Simmelwitz – Ziemiełowice. Nie wszystkie nowowprowadzone nazwy miejscowe
spełniały jednak kryteria, zakładające przywracanie spolszczonych lub też słowiańskich nazw miejscowości.
Powodowało to funkcjonowanie różnych nazw miejscowych lub ich częste zmiany. Przykładem może być zmiana
nazwy miejscowości z Kędzierzyn na Idzikowice. Do 1946 r. skorygowano także inne nazwy, np.: Smarchów na
Smarchowice, Siemieszów, Siemaszów na Siemysłów oraz Michałków na Michalice. Jak wspomnieliśmy w latach
1975-1999 powiat namysłowski nie istniał.
Według danych statystycznych z 30 VI 2005 r. na terenie powiatu namysłowskiego zamieszkiwało 44.003 osoby,
w tym w Namysłowie 16.583, a na terenach wiejskich 27.421. Natomiast według danych z 2011 r. liczba ludności
spadła do 43.149 osób. Powiat zajmuje powierzchnię 747,67 km2. Zrezygnowaliśmy w tym miejscu z dokładnego
opisu obecnego kształtu powiatu namysłowskiego, ponieważ jest on zawarty w dalszej części opracowanej
„Strategii rozwoju powiatu”.
W okresie do 1950 r. funkcję starosty powiatowego pełnili kolejno: Tomasz Nowacki (PPR) od 30 IV 1945 r. do
3 I 1946 r., Stanisław Kruk (PPR) od 15 I 1946 r. do 30 VII 1946 r., Stanisław Cymbalista (PPR) od 1 VIII 1946 r. do 31 VII
1947 r., Mikołaj Dawidiuk (PPR) od 1 VIII 1947 r., po nim Józef Falbierski (PPR) oraz od 28 I 1949 r. Antoni Sieradzki
(PPR). W tym samym czasie źródła odnotowują czterech wicestarostów, wszyscy byli nominowani z ramienia PPS.
Byli to: Bolesław Obrębski od 30 IV 1945 r. do 8 IX 1945 r., Franciszek Cugowski od 8 IX 1945 r. do 27 II 1946 r.,
Edmund Wróblewski od 27 II 1946 r. do 30 VII 1946 r. oraz Ignacy Kolerski od 1 VIII 1946 r. Od 1950 r. do 1999 r. nie
było funkcji starosty namysłowskiego.
Starostą namysłowskim w 1999 r. został Adam Maciąg (Forum Rozwoju Ziemi Namysłowskiej), jego zastępcą
Stanisław Karleszko (PSL). W listopadzie 2002 r., po dwóch dniach obrad, Rada Powiatu wybrała na stanowisko
starosty Andrzeja Spóra (SLD), a na stanowisko wicestarosty Adama Maciąga. W grudniu 2006 r. Przewodniczącym
Rady Powiatu został wybrany Andrzej Michta z PSL, w poprzedniej kadencji będący również radnym powiatowym.
Na jego zastępców wybrano Lesława Mikluszkę z Prawa i Sprawiedliwości oraz doktora Pawła Łąckiego z SLD. Na
kolejnej sesji Rady Powiatu radni wybrali nowego starostę, którym został Michał Ilnicki (PSL), sprawujący wcześniej
przez dwie kadencje funkcję wiceburmistrza Namysłowa. Na stanowisko wicestarosty powołano Sławomira
Hinborcha (wówczas SLD), który kierował Wydziałem Oświaty w starostwie oraz był radnym miejskim. W 2010 r.
starostą namysłowskim wybrano Juliana Kruszyńskiego (PO), jego zastępcą został Andrzej Spór. W grudniu 2014 r.
starostą został ponownie Michał Ilnicki, wicestarostą wybrano Bartłomieja Stawiarskiego (Prawo i Sprawiedliwość).
W związku ze śmiercią starosty Rada Powiatu 27 I 2016 r. wybrała na jego miejsce Andrzeja Michtę, stanowisko
wicestarosty ponownie przypadło Bartłomiejowi Stawiarskiemu.
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Załącznik nr 3

POWIAT NAMYSŁOWSKI
OCZAMI NAJMŁODSZYCH
MIESZKAŃCÓW
prace laureatów konkursu plastycznego pn.
„Jak wyobrażasz sobie Powiat namysłowski w 2023 r.?”
– konkurs plastyczny
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KATEGORIA: szkoły podstawowe, gimnazja / Miejsce I - Julia Baranowska, Aleksandra Kyc, Jessica Pacholik (Szkoła Podstawowa nr 5 w Namysłowie)
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