
SPRAWOZDANIE III/19 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

                 tj. od 9 stycznia 2019 r. 21 lutego 2019 r. 

  

W okresie sprawozdawczym: 

Wydałem 23 Zarządzenia Burmistrza w następujących sprawach: 

• powołania Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie - 

Pana Mariusza Jabłońskiego,  

• zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali 

mieszkalnych będących własnością Gminy Namysłów, 

• zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji 

Urbanistyczno- Architektonicznej i ustalenia regulaminu określającego jej 

organizację i tryb działania, 

• ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu 

Profilaktyki Zdrowotnej ,,Fioletowa Wstążka” obejmującego profilaktykę 

przeciwko wirusowi HPV, 

• harmonogramu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich, 

• zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań 

publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

w 2019 roku, 

• powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na 

dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań 

publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 

2019 roku, 

• harmonogramu wyborów Zarządów Osiedli w Namysłowie, 

• zmieniające zarządzenie w sprawie Konkursu ofert na wybór realizatora 

Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej ,,Fioletowa Wstążka” 

obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV, 

• uruchomienie rezerwy celowej budżetu gminy w 2019 roku, 

• dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku, 

• terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do: 

- publicznych przedszkoli na rok 2019/2020 oraz 

- szkół podstawowych, 

• zmian dotacji celowych w 2019 roku, 



• ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  

z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 

roku, 

• zmiany planu finansowego na 2019 rok, 

• dzierżawy, najmu i użyczenia gruntów przeznaczonych na cele rolne i 

działalności gospodarczą, 

• powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne 

stanowisko ds.: 

1) windykacji należności gminnych w Wydziale Finansowym Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie, 

2) księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych w Wydziale 

Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

3) Kierownika Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych w Wydziale 

Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie,  

• nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie., 

• pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania 

oświadczeń woli dla Pana Krystiana Ławreniuka. 

 

Wyraziłem zgodę na udzielenie zamówień i ogłoszenie przetargów na:  

• dostawę paliwa do busa przewożącego osoby niepełnosprawne do placówek 

oświatowych na terenie gminy namysłów, 

• doręczanie korespondencji urzędowej (decyzje podatkowe) za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, kierowanej do mieszkańców miasta Namysłów, 

• dostawę mięsa do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie, 

• specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb wynikających  

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, 

• usługi transportowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Gminy Namysłów, 

• doposażenie 15 szkół podstawowych 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, 

• montaż oświetlenia iluminacyjnego na terenie miasta Namysłowa z 

utrzymaniem w sprawności technicznej i demontaż, 



• świadczenie usług transportowych na terenie kraju w 2019 roku, 

• komputera przenośnego oraz monitora interaktywnego z wbudowanym 

komputerem do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Głuszynie oraz do 

Szkoły Podstawowej w Kamiennej, 

• materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących i powielających dla 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

• usługi prawnicze świadczone na rzecz Gminy Namysłów, polegające na 

doradztwie prawnym w zakresie działalności Gminy Namysłów i jej 

jednostek organizacyjnych oraz w zastępstwie procesowym, 

• wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Namysłowie, 

• prowadzenie punktów konsultacyjno – informacyjnych dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, 

• dostawę tablic interaktywnych – 2 szt. do Szkoły Podstawowej w 

Kamiennej, 

• dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 w 

Namysłowie z projektu ,,Szkoła bez barier” oraz z projektu ,,Moja Szkoła 

mój sukces”, 

• przeprowadzenie audytu w Gminie Namysłów, 

• wynajem ośrodka w Zawoi na zorganizowanie kolonii letnich dla 180 

uczestników na 4 turnusy siedmiodniowe, po 45 osób każdy turnus.  

 

 

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych 

na III sesji Rady Miejskiej w Namysłowie: 

 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w dniach 9 i 21 stycznia 2019 roku 

od Nr 21/VIII/19 do Nr 34/VIII/19 zostały wdrożone do realizacji zgodnie z ich 

treścią. 

 

 

  Burmistrz Namysłowa 

/-/ Bartłomiej Stawiarski 
 

 

AJ 


