
SPRAWOZDANIE XI/19 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

tj. od 24 października 2019 r.  do 28 listopada 2019 r. 

 

W okresie sprawozdawczym: 

Wydałem 24 Zarządzenia Burmistrza w następujących sprawach: 

• zbycia siedmiu nieruchomości w Namysłowie, 

• uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2019 roku, 

• dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku, 

• zmian dotacji celowych w 2019 roku, 

• ogłoszenia składu I kadencji Namysłowskiej Rady Sportu, 

• zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2019 rok, 

• wniesienia wkładu pieniężnego do: 

- spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. akcyjna z siedzibą w 

Namysłowie oraz 

- spółki Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp.z.o.o. z siedzibą w 

Namysłowie, 

• powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności 

związanych z naborem kandydatów na stanowisko dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Namysłowie, 

• przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2020 rok, 

• najmu budynków gospodarczych na cele rolnicze, 

• zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie – 

Panią Jadwigę Kulczycką, 

• ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości 

gruntowych oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy 

Namysłów wykorzystywanych na cele inne niż rolne, 

• powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań 

egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego, 

• upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do 

wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań, 

• udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, 

• zamiany nieruchomości w Smarchowicach Wielkich. 

 

 



Wyraziłem zgodę na udzielenie zamówień i ogłoszenie przetargów na:  

• założenie łąk kwietnych w Namysłowie, 

• zakup sprzętu i wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 z 

Oddziałami Integracyjnymi, 

• rozbudowę oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w 

Namysłowie w ramach zadania: ,,Modernizacja cmentarza komunalnego 

przy ul. Oławskiej w Namysłowie”, 

• zaciągniecie kredytu długoterminowego do kwoty 3 200 000,00 zł  z 

przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, 

• specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb wynikających z 

rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, 

• dostawę książek do biblioteki szkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

w Ligocie Książęcej w ramach: ,,Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa Priorytet 3”, 

• dostawę sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Ligocie Książęcej, 

• gospodarowanie odpadami komunalnymi – odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów, 

• świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych na rzecz 

uprawnionych mieszkańców Gminy Namysłów, 

• dostawę i montaż lamp solarnych w ramach zadania ,,Rozbudowa 

oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów”, 

• modernizację świetlicy wiejskiej w Ziemiełowicach, 

• zakup stołów i krzeseł do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 z 

Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie, 

• ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego w zakresie: 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia 

mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwyklej, 

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk, ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb od stłoczenia, 

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

• usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

• dostawę mieszanek łąk kwietnych, 

• dostawę pomocy dydaktycznych na wyposażenie sali do terapii integracji 

sensorycznej do Przedszkola nr 1 w Namysłowie, 

• dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych do Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Jastrzębiu, 



• rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kamienna, 

Kowalowice i Minkowskie. 

 

       

                           Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych 

na XVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie: 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w dniach 24 października 2019 roku  

od Nr 141/VIII/19 do Nr 156/VIII/19 zostały wdrożone do realizacji zgodnie z 

ich treścią. 

 

 

    Burmistrz Namysłowa 

/-/ dr Bartłomiej Stawiarski 


