
SPRAWOZDANIE I/18 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

                          tj. od 22 listopada 2018 r. do 13 grudnia 2018 r. 

  

W okresie sprawozdawczym: 

Wydałem 15 Zarządzeń Burmistrza w następujących sprawach: 

• zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

• pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania 

oświadczeń woli dla: 

- Pani Katarzyny Kuśmierczyk oraz 

- Pani Eweliny Moniuszko – Czuczwara, 

• ustalenia wysokości stawek ekwiwalentu sędziowskiego za prowadzenie 

zawodów sportowych, 

• powołania Zastępcy Burmistrza - Panią Ewelinę Moniuszko – Czuczwara, 

• powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności 

związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds: 

1) obsługi sekretariatu Urzędu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie oraz na stanowisko 

2) Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, 

• zmiany planu finansowego na 2018 rok, 

• zmian dotacji celowych w 2018 roku, 

• dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku, 

• uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2018 roku, 

• odwołania Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie – 

Pana Krzysztofa Balawendera, 

• odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych, 

• powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. 

 

Wyraziłem zgodę na udzielenie zamówień i ogłoszenie przetargów na:  

• świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych  

o charakterze powszechnym w obrocie krajowym, w tym doręczeń 

wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz 

zwrotu przesyłek nie doręczonych w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe, 



• wyrobów biurowych i papierniczych dla Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie, 

• zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie, 

• utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie oraz na 

osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu, 

• administrowanie obiektami: Ratusz, Plac Targowy, Łączańska 11 

w Namysłowie,  

• dostawę środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie  

i środków BHP dla pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz 

dostawę środków czystości na Dworzec kolejowo – autobusowy  

w Namysłowie, 

• zagospodarowanie terenu wokół siłowni zewnętrznej w parku miejskim  

w Namysłowie, 

• dostawę paliwa do utrzymania gminnych terenów, 

• dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Smarchowicach Wielkich, 

• dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do budynku Dworca PKP, 

• dostawę wody i odbiór ścieków z budynków mienia komunalnego, 

• oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych 

na terenie gminy Namysłów. 

 

                           Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych 

na I sesji Rady Miejskiej w Namysłowie: 

 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w dniu 22 listopada 2018 roku  

od 1/VIII/18 do 3/VIII/18 zostały wdrożone do realizacji zgodnie z ich treścią. 
 

 

AJ 

 

     Burmistrz Namysłowa 

/-/ dr Bartłomiej Stawiarski 


