
SPRAWOZDANIE VI/19 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

                          tj. od 30 maja 2019 r.  do 13 czerwca 2019 r. 

  

W okresie sprawozdawczym: 

Wydałem 14 Zarządzeń Burmistrza w następujących sprawach: 

• dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku , 

• zmian dotacji celowych w 2019 roku, 

• zmiany planu finansowego budżetu gminy na 2019 rok, 

• dzierżawy gruntu przeznaczonego na cele sportowo – rekreacyjne i najem 

lokalu użytkowego, 

• pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania 

oświadczeń woli dla Pana Krystiana Ławreniuka, 

• udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez  

Z- cę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, 

• upoważnienia Z-cy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie 

– Panią Zofię Sławentę – Birską do wydawania decyzji administracyjnych 

i prowadzenia postępowań, 

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Namysłowskiego 

Ośrodka Kultury w Namysłowie, 

• zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego 

w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, 

• powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności 

związanych z naborem kandydatów na stanowisko: 

- ds. prawno – administracyjnych oraz ds. BHP i ochrony p.poż. w 

Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

- strażnika Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, 

• zbycia nieruchomości w Nowych Smarchowicach. 

Wyraziłem zgodę na udzielenie zamówień i ogłoszenie przetargów na:  

• przebudowę ogrodzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Smarchowicach Wielkich, 

• dostawę doposażenia 2 Szkół Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno – 

Przedszkolnych w Gminie Namysłów w ramach projektu ,,Podnosimy 

jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów 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 – dostawa pomocy dydaktycznych,  



• usługę kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu 

integracyjnego do Zakopanego dla rodziców i dzieci przeżywających 

trudności opiekuńczo – wychowawcze w Gminie Namysłów w ramach 

realizacji projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego województwa Opolskiego 2014- 2020 (RPO Wo), Osi 

Priorytetowej VII Integracja społeczna dla działania 8.1 – Dostęp do 

wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej w terminie 14.06.2019 – 16.06.2019 r.  

 

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych 

na VII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie: 

 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w dniu 30 maja 2019 roku   

od Nr 69/VIII/19 do Nr 85/VIII/19 zostały wdrożone do realizacji zgodnie z ich 

treścią. 
 

AJ 

     Burmistrz Namysłowa 

/-/ dr Bartłomiej Stawiarski 

 

 


