
SPRAWOZDANIE XIV/20 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

tj. od 30 stycznia 2020 r. do 27 lutego 2020 r. 

 

W okresie sprawozdawczym: 

Wydałem 13 Zarządzeń Burmistrza w następujących sprawach: 

• planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 

roku, 

• zmieniające zarządzenie ws. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie, 

• zmian dotacji celowych w 2020 roku, 

• zmiany planu finansowego budżetu Gminy Namysłów na 2020 rok, 

• dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Namysłów wykorzystywanych na cele rolnicze oraz inne niż rolne, 

• powołanie Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności 

związanych z naborem na stanowisko: 

- ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

- ds. funduszu soleckiego i ochrony zabytków w Wydziale Rolnictwa i 

Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

• dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku, 

• wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji Sp. z.o.o w Namysłowie, 

• wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów w związku z wyborami 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 

roku, 

• powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na 

dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań 

publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym w 2020 roku. 

 

Wyraziłem zgodę na udzielenie zamówień i ogłoszenie przetargów na: 

• bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Namysłów w roku 2020, 

• wymianę dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie, 

• doręczanie korespondencji urzędowej za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru kierowanej do mieszkańców miasta Namysłów, 

• specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb wynikających z 

rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, 

• wynajem ośrodka w Zawoi na zorganizowanie kolonii letnich dla 180 

uczestników (dzieci)- 4 turnusy po 45 każdy,  



• zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych Minkowskie, 

• przebudowę tarasów w Żłobku w Namysłowie. 
 

                           Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych 

na XIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie: 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w dniu 30 stycznia 2020 roku 

od Nr 199/VIII/20 do Nr 204/VIII/20 zostały wdrożone do realizacji zgodnie z     

ich treścią. 

 

 

  Burmistrz Namysłowa 

/-/ Bartłomiej Stawiarski 

 

 


