
SPRAWOZDANIE XIII/20 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

tj. od 31 grudnia 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. 

 

W okresie sprawozdawczym: 

Wydałem 49 Zarządzeń Burmistrza w następujących sprawach: 

• zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2019 rok i na 

2020 rok, 

• zmian dotacji celowych w 2020 roku, 

• udzielenia upoważnień dotyczących zamówień publicznych oraz 

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli dla: Pana Krzysztofa 

Muchy- Zastępcy Burmistrza, 

• pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania 

oświadczeń woli dla: 

- Pani Eweliny Moniuszko – Czuczwara – Zastępcy Burmistrza, 

- Pani Katarzyny Kuśmierczyk – Sekretarza Gminy oraz dla 7 naczelników 

wydziałów Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

• udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych dla  

 dyrektora OPS w Namysłowie, kierownika ŚDS w Namysłowie oraz dla 

dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów, 

• powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności 

związanych z naborem kandydatów na stanowisko: 

- audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, 

- ds. obsługi punktu informacyjnego w Wydziale Organizacyjnym Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie, 

-ds. windykacji należności gminnych w Wydziale Finansowym Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie, 

-ds. promocji i rozwoju w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie, 

• ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy 

Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku, 

• zamiany nieruchomości, 

• zmieniające zarządzenie ws. ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 

gruntów przeznaczonych do użytkowania rolniczego,  

• ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie 

przetargu ustnego nieograniczonego, 

• 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 

2020 roku, 



• terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego do: 

- publicznych przedszkoli  oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2020/ 

2021, 

• powołania koordynatora ds. dostępności Urzędu Miejskiego w 

Namysłowie, 

• wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Gminnej Zakład Administracji 

Nieruchomości Sp.z.o.o w Namysłowie, 

• zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

• ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z 

obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 

roku, 

• zbycia nieruchomości w Mikowicach, Ligocie Książecej. 

 

Wyraziłem zgodę na udzielenie zamówień i ogłoszenie przetargów na: 

• usługi prawnicze świadczone na rzecz Gminy Namysłów, polegające na 

doradztwie prawnym w zakresie działalności Gminy Namysłów i jej 

jednostek organizacyjnych oraz zastępstwie procesowym, 

• dostawę paliwa do utrzymania gminnych terenów, 

• administrowanie obiektami: Dworzec Kolejowy wraz z lokalami 

użytkowymi, Ratusz, Plac Targowy oraz ul. Łączańską 11 w Namysłowie, 

• zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania w 

Namysłowie, 

• świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, 

• administrowanie obiektami 142 A-B i 11 A-B w Jastrzębiu oraz 3 lokale 

mieszkalne przy ul. Dworcowej 11 w Namysłowie, 

• dostawę wody  i odbiór ścieków z budynków mienia komunalnego, 

• dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do budynku dworca PKP, 

• świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Namysłowie, 

• świadczenie usług transportowych autokarem na terenie kraju w 2020 roku, 

• prowadzenie punktów konsulatacyjno – informacyjnych dla osób 

uzależnionych od alkoholu, środków psychotropowych oraz członków ich 

rodzin , 

• wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Namysłowie, 

• zorganizowanie wycieczki dla pracowników Przedszkola nr 4 w 

Namysłowie, 

• rozbudowę Hali Orła w Namysłowie – opracowanie dokumentacji 

projektowej, 



• odbieranie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów ulic 

należących do gminy Namysłów, 

• dostawę kosiarek w ramach zadań: ,,Utrzymanie porządku na terenach 

gminnych” w Kowalowicach  oraz  do Ligotki w ramach zadania: ,,Zakup 

kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych”, 

• montaż oświetlenia iluminacyjnego na terenie miasta Namysłów wraz z 

utrzymaniem w sprawności technicznej i demontaż, 

• doręczenie korespondencji urzędowej za zwrotnym potwierdzaniem 

odbioru, kierowanej do mieszkańców miasta Namysłów, 

• zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie, 

• specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb wynikających z 

rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, 

• wykonanie usług z zakresu muzykoterapii dla uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie, 

• dostawa sprzętu AGD do sołectw w Głuszynie i Żabie. 

 

 

                           Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych 

na XVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie: 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w dniu 31 grudnia 2019 roku 

od Nr 177/VIII/19 do Nr 198/VIII/19 zostały wdrożone do realizacji zgodnie z 

ich treścią. 

 

 

     Burmistrz Namysłowa 

/-/ dr Bartłomiej Stawiarski 

 

 


