
Sprawozdanie z pracy Burmistrza 

w okresie od 28.111.2012 r. do 24.IV.2012 r. 


W/w okresie wydalem nast\?puj<tce zarz<tdzenia : 
11 w sprawie : powierzenia obowi<tzk6w G16wnego Ksi\?gowego jednostki 

sektora finans6w publicznych 
21 w sprawie : zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 

2012 
31 zmieniaj<tce zarz<tdzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz\?du 

Miejskiego w Toszku 
41 w sprawie : infom1acji 0 przebiegu wykonania budzetu gminy za 2011 rok , 

informacji 0 ksztaltowaniu si~ wielo1etniej prognozy finansowej , informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2011 
oraz informacji 0 stanie mienia Gminy Toszek 

51 w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012 
61 w sprawie : zasad opracowania i prowadzenia zbioru Zarz<tdzen Burmistrza 

Toszka 
71 	w sprawie : zmian w planie finansowym na 2012 r. dla zadan z zakresu 

administyracji rZ<tdowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorz~du 
terytorialnego ustawami 

81 w sprawie : ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika 
Gminy Toszek 

91 zmieniaj<tce zarz<tdzenie w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu 
i dzierzawy grunt6w stanowi<tcych wlasnosc Gminy Toszek 

101w sprawie : ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko Ki erownika 
Zespolu Obslugi Plac6wek Oswiatowych w Toszku 

111 w sprawie : zmiany zarz<tdzenia w sprawie zasad udost\?pniania informacj i 
publicznej w Urz\?dzie Miejskim w Toszku 

121	w sprawie : przedlozenia Radzie Miejskiej w Toszku sprawozdania z 
realizacji programu wsp61pracy Gminy Toszek w roku 201 1 z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie 

131w sprawie : powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

procedury kwalifikacyjnej w konkursie na stanowisko Skarbnika Gminy 

Toszek 


- Podpisalem akt notarialny na sprzedaz lokalu mieszkalnego polozonego 
w Paczynie przy ul. Pniowskiej za kwot\? 17.340 zl bez W AT 


Ponadto: 

- zostalo przygotowane zapytanie ofertowe na pelnienie funkcji Inspektora 


Nadzoru Inwestorskiego nad realizacj<tzadania "Budowa kompleksu boisk 
sportowych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Iboisko 
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pilkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno 
higienicznym / w Gminie Toszek przy Szkole Podstawowej im.Gustawa 

Morcinka" .Zapytanie wyslano do 4 firm, termin skladania ofert mija w 

dniu 27.04.br 0 godz. 12.00 


- podpisano z firml:\. Horyzont Projekt z siedzibl:\. w Sosonowcu umowtt na 
ekspertyztt tecImicznl:\. budynku Urzttdu Miejskiego w Toszku wraz z podaniem 
zakresu i sposobu wykonania niezbttdnych robot budowlanych w celu 
doprowadzenia budynku do odpowiedniego stanu tec1micznego. 
Wartosc umowy 29.704,50 zl brutto 
Termin realizacji 29.06.2012 r. 

- podpisano z firml:\. Uslugi projektowe i nadzor budowlanl:\. Ryszard Warminski 
z Gierahowic na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej drog 
gminnych : ul. Ogrodowa w Paczynie i ul.Polna w Pisarzowicach. 
Wartosc zamowienie 6.150 zl brutto 
Termin realizacji 15.05.br 

- rozstrzygnittto przetarg nieograniczony na "Swiadczenie uslug geodezyjnych 
na rzecz Gminy Toszek w 2012 r. " 

- rozpisano i ogloszono przetarg nieograniczony na realizacjt< inwestycj i : 
"Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOm BOISKO 
ORLIK 2012 / boisko pilkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z 
zapleczem sanitamo-higienicznym / w Gminie Toszek przy Szkole 
Podstawowej im.Gustawa Morcinka .Termin skladania ofert do 24.04.201 2 r. 
godz.8.00 

- opracowano i zlozono wniosek 0 dofinansowanie projektu ekologicznej 
kampanii edukacyjnej pn. "Toszek segreguje i na tym zyskuje" w odpowiedzi 
na ogloszony konkurs pn."Grant na edukacjtt"realizowany w ramach projektu 
"Segreguj odpady - to sitt oplaca" dofinansowanego ze srodkow Narodowego 
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. 
Celem projektu jest reali zacja zadail w Gminie Toszek podnoszl:\.cych 
swiadomosc ekologicznl:\. majl:\.cych na celu wzrost poziomu selektywnie 
zbieranych odpadow .Pozyskano partnerow projektu : Klub Ekologiczny 
w Gliwicach , Warszawska Organizacja Odzysku Reba, Stowarzyszenie 
WIZAWI 

- opracowano i zlozono wniosek aplikacyjny dla projektu pn."Zmodemizowanie 
strony intemetowej Gminy Toszek poprzez stworzenie podstron - prezentacj i 
multumedialnych prezentujl:\.cych ofertt< turystycznl:\. Gminy" - ubiegajl:\.cy 
sit< 0 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarow Wiejskich 

- zlozono wniosek aplikacyjny dla projektu pn. Zagospodarowanie terenu 

skwerku przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji 

spolecznej , rekreacji i atrakcji turystycznej pn. "TOSZKOLAND -

Integrujemy pokolenia w grach , zabawach i cwiczeniach " ubiegajl:\.cy sitt 0 


http:ubiegajl:\.cy
http:ubiegajl:\.cy
http:godz.8.00
http:15.05.br
http:27.04.br
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dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszar6w Wiejskich .Projekt skiadany w 2011 r. zajqi drugie miejsce , ale 

ze wzgl«du na brak srodk6w nie otrzymal dofinansowanie. 


- przygotowano materialy niezb«dne do opracowania studium wykonalnosci 
w celu ziozenia wniosku 0 dofinansowanie na realizacj« projektu pn. 
"Wirtu@lny Urzqd - budowa i wdrozenie zintegrowanego systemu 
wspomagania zarzqdzania w administracji WTaz z platformq elektronicznych 
usrug publicznych dla mieszkanc6w Gminy Toszek" , kt6ry b«dzie skladany 
w odpowiedzi na ogioszony konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojew6dztwa Slqskiego na lata 2007 - 2013 

- sporzqdzono dla OSP w Wilkowiczkach wniosek aplikacyjny dla projektu pn. 
"Wilkowiczki wies z tradycjami strazackimi - obchody jubileuszu 125 lecia 
istnienia Ochotnicznej Strazy Pozamej w Wilkowiczkach poprzez 
zorganizowanie uroczystosci kulturalnej promujqcej lokalne walory 
historyczno - kulturowe zwiqzane z tradycjami strazackimi oraz slqskimi" 
ubiegajqcy si« 0 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszar6w Wiejskich 

- przygotowano dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pruznicy Wielkiej wniosek 0 

udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restuaratorskie i roboty 
budowlane dla projektu " Wymiana pokrycia dachu na hetmie wieZy kosciola 
filialnego pw.sw.Anny w Ligocie Toszeckiej " 

- poinformowano szkoly podstawowe z terenu gminy Toszek 0 mozliwosci 
uczestnictwa w pilotazowym rzqdowym programie rozwijania kompetencji 
uczni6w i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno 
komunikacyjnych pn. "Cyfrowa Szkoia" ogloszonego przez Wojewod« 
Slqskiego.Akces przystapienia do programu zglosily Szkola Podstawowa w 
Toszku oraz Szkofa Podstawowa w Pniowie. 


