
SPRAWOZDANIE II/19 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

                          tj. od 13 grudnia 2018 r. do 9 stycznia 2019 r. 

  

W okresie sprawozdawczym: 

Wydałem 31 Zarządzeń Burmistrza w następujących sprawach: 

• ogłoszenia otwartego konkursu ofert na:  

1) dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację 

zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej w 2019 roku, 

2) realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej poprzez 

powierzenie wykonania zadania publicznego  wraz z udzieleniem 

dotacji na jego sfinansowanie w zakresie pomocy rodzinom  i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej, polegającego na zapewnieniu schronienia 

dla osób bezdomnych z terenu Gminy Namysłów, 

• dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku, 

• zmian dotacji celowych w 2018 roku, 

• uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2018 roku, 

• zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków  

o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, 

usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2018 

roku, 

• powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Namysłowskiego Ośrodka 

Kultury Panu Jackowi Korzeniowi, 

• odwołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej, 

• zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Komisji 

Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej, 

• powołania Zastępcy Burmistrza Pana Krzysztofa Muchy, 

• powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 

stanowisko: 

1)  audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz 

          2) ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego  

          w Namysłowie, 

• uruchomienie rezerwy celowej w 2018 roku, 

• zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 



• powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów 

sportowych dla osób fizycznych zrzeszonych w klubach sportowych  

z siedzibą na terenie Gminy Namysłów bądź niezrzeszonych w żadnym 

klubie sportowym, lecz posiadających licencję zawodnika i będących 

mieszkańcami Gminy Namysłów,  

• udzielenia upoważnień dotyczących zamówień publicznych oraz 

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli dla Pana Krzysztofa 

Muchy- Zastępcy Burmistrza, 

• wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji  Spółka z o.o. z siedzibą w Namysłowie, 

• przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na 

realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, poprzez 

powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji 

na jego sfinansowanie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Namysłowie, 

• zmiany planu finansowego na 2018 roku, 

• projektu planu finansowego budżetu gminy na 2019 rok, 

• pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania 

oświadczeń woli dla Pani Katarzyny Kuśmierczyk – Sekretarza Gminy 

Namysłów, 

•  upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie- 

Panią Annę Gałczyńską oraz Zastępcę Ośrodka Pomocy Społecznej – 

Panią Zofię Sławenta- Birską do prowadzenia spraw wynikających  

z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz do 

wydawania w tych sprawach decyzji, 

• upoważnienia do prowadzenia spraw wynikających z ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów dla: 

1) Pana Adama Chajdukiewicza, 

2) Pani Edyty Filarowskiej, 

3) Pani Aldony Kamińskiej, 

4) Pani Marty Szyszak. 

 

Wyraziłem zgodę na udzielenie zamówień i ogłoszenie przetargów na:  

• konserwację zakupionego sprzętu oraz utrzymywanie powstałego majątku 

w ramach projektu ,,Utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacji 



dziecięcej przy Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Namysłowie, 

• wykonanie usługi wykonania przeglądu hydrantów przeciwpożarowych 

zainstalowanych na publicznej sieci wodociągowej na terenie miasta  

i Gminy Namysłów, 

• modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Smarchowicach 

Śląskich, 

• utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Namysłów w 

trybie zamówienia z wolnej ręki, które zostałoby udzielone na rzecz 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, 

• utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń garażowych remizy  

i terenów wokół remizy oraz utrzymanie w sprawności technicznej 

sprzętu pożarniczego, pojazdów pożarniczych i innego sprzętu 

stanowiącego wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych, 

• usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Namysłów  

i obiektów mienia komunalnego, które zostałoby udzielone na rzecz 

TAURON Dystrybucja S.A w Krakowie, 

• odbieranie i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu ulic 

należących do Gminy Namysłów, 

• świadczenie usługi zarządzania projektem w pięciu Gminach Powiatu 

Namysłowskiego w ramach projektu partnerskiego ,,Klucz do 

kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego 

realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014- 2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

• dostawę oleju grzewczo - napędowego  EKOTERM PLUS dla Szkoły 

Podstawowej w Kamiennej, 

• dostawę miału węglowego do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  

w Ligocie Książęcej, 

• dostawę mleka, produktów mlecznych, przemiału ziarna, skrobi, 

produktów skrobiowych, owoców, warzyw, produktów zwierzęcych, 

mięsa, produktów mięsnych, ryb mrożonych, filetów rybnych oraz 

różnych produktów spożywczych do placówek: 

1) Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5  

w Namysłowie, 



2)  Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysłowie, 

3) Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej, 

4) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ligocie Książęcej, 

• wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń archiwum w budynku 

„A” Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w ramach zadania: 

,,Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie”, 

• realizację strategii niskoemisyjnej na obszarze Gminy Namysłów, 

• dostawę oleju opałowego, miału oraz ekogroszku do Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Głuszynie. 

 

 

 

                           Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych 

na II sesji Rady Miejskiej w Namysłowie: 

 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w dniu 13 grudnia 2018 roku  

od 4/VIII/18 do 20/VIII/18 zostały wdrożone do realizacji zgodnie z ich treścią. 

 

 

AJ 

    Burmistrz Namysłowa 

/-/ dr Bartłomiej Stawiarski 


