
SPRAWOZDANIE XII/19 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

tj. od 28 listopada 2019 r.  do 31 grudnia 2019 r. 

 

W okresie sprawozdawczym: 

Wydałem 16 Zarządzeń Burmistrza w następujących sprawach: 

• zmian dotacji celowych w 2019 r., 

• dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku, 

• zmiana planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2019 rok, 

• upoważnienia dla Pani Haliny Turbakiewicz do przyznawania Karty Dużej 

Rodziny oraz przekazywania informacji z realizacji ustawy o Karcie Dużej 

Rodziny, 

• dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz najmu lokali użytkowych 

stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele 

rolnicze oraz inne niż rolne, 

• ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług informatycznych w 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie, 

• wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego do spółki gminnej Zakład 

Wodociągów i Usług Komunalnych ,,EKOWOD” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Namysłowie, 

• uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2019 roku, 

• przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofert na realizację 

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudne sytuacji życiowej, polegającego na 

zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy  

Namysłów,  

• zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

Wyraziłem zgodę na udzielenie zamówień i ogłoszenie przetargów na:  

• dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w 

postaci gorącego posiłku, 

• zakup świątecznej iluminacji oświetleniowej, 

• wycinkę 34 sztuk drzew na terenie zieleni przy ul. Baczyńskiego w 

Namysłowie, 

• zagospodarowanie zieleńca przy ul. Kolejowej w Namysłowie, 

• usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Namysłów, 

• dostawę energii cieplnej do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Namysłowie, 

• świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie 

przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych o charakterze 



powszechnym w obrocie krajowym, w tym doręczeń wynikających z 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz zwrotu 

przesyłek niedoręczonych, 

• przebudowę drogi gminnej w miejscowości Objazda, 

• usługi transportowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 

terenie Gminy Namysłów, 

• oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych 

na terenie Gminy Namysłów, 

• świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz stacjonarnego dostępu do 

Internetu dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

• wykonanie przeglądu hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na 

publicznej sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Namysłów, 

• dostawę stylizowanych opraw oświetleniowych wraz z modułami 

sodowymi w ramach zadania ,,Konserwacja oświetlenia drogowego w 

Gminie Namysłów”, 

• zorganizowanie wycieczki dla pracowników Urzędu Miejskiego w 

Namysłowie, 

• dostawę wyrobów biurowych i papierniczych dla Urzędu Miejskiego w 

Namysłowie, 

• bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej w Namysłowie 

i Smarchowicach Małych oraz utrzymanie terenów niezabudowanych 

położonych w Namysłowie oraz na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu, 

• dostawę oleju dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach 

Wielkich, 

• dostawę środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie i 

środków BHP dla pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

• dostawę owoców, warzyw, mięsa, produktów mięsnych, produktów 

mleczarskich, ryb przetworzonych i konserwowych różnych produktów 

spożywczych do: 

            - Szkoły Podstawowej Nr 1,3 i 4 w Namysłowie, 

            - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ligocie Książęcej oraz Głuszynie, 

            - Szkoły Podstawowej w Kamiennej oraz  

            - Przedszkola Nr 1,3,4,5 i Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, 

• dostawę paliwa do busa przewożącego osoby niepełnosprawne do 

placówek oświatowych na terenie Gminy Namysłów, 

• dostawę oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS dla Szkoły 

Podstawowej w Kamiennej, 

• dostawę miału węglowego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Ligocie Książęcej, 

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

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

Przedszkolnego w Głuszynie, 



• utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń garażowych, remizy i 

terenów wokół remizy oraz utrzymanie stałej sprawności technicznej 

sprzętu pożarniczego, pojazdów pożarniczych i innego sprzętu 

stanowiącego wyposażenie OSP, 

• konserwację zakupionego sprzętu oraz utrzymywanie powstałego majątku 

w ramach projektu: ,,Utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacji 

dziecięcej przy Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 w Namysłowie. 

 

 

                           Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych 

na XVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie: 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w dniach 28 listopada 2019 roku  

od Nr 157/VIII/19 do Nr 176/VIII/19 zostały wdrożone do realizacji zgodnie z 

ich treścią. 

 

 

     Burmistrz Namysłowa 

/-/ dr Bartłomiej Stawiarski 

 

 

 


