
Sprawozdanie z pracy Burmistrza 

w okresie od 27.1.2012 r. do 2S.II.2012 r. 


W w/w okresie wydalem nast~pujqce zarz<ldzenia : 
11 w sprawie : ogloszenia wynik6w konkursu na realizacj~ zadaft publicznych 

w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej 
21 w sprawie : powofania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru 

na wolne stanowisko urz~dnicze w Urz~dzie Miejskim w Toszku linspektor 
w referacie ksi~gowosci budzetowej I 

31 	zmieniaj<lce zarz<ldzenie w sprawie : przyj~cia do stosowania "Procedury 
odbywania przez pracownik6w Urz~du Miejskiego w Toszku podr6zy 
sluzbowych oraz zwrotu nalemosci przysfuguj<lcych z tego tytulu 

41 w sprawie : dopuszczenia do stosowania w Urz~dzie Miejskim w Toszku 
program6w i system6w komputerowych 

51 w sprawie : zasad udost~pniania informacji publicznej w Urz~dzie Mi jskim 
wToszku 

61 zmieniaj<lce zarz<ldzenie Nr 362/2011 w sprawie powolania zespol6w 
spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji dorainej skladnik6w maj<ltku 
gmmy 

71 zmieniaj<lce zarZ<ldzenie Nr 312/2011 w sprawie : przeprowadzenia 
inwentaryzacji doraznej skladnik6w maj<ltku gminy , zmienionego 
zarz<ldzeniem Nr 347/2011 i zarZ<ldzeniem nr 382/2011 

81 w sprawie : ogloszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze w 
Osrodku Pomocy Spolecznej w Toszku 

91 w sprawie : wyznaczenia nauczyciela zast~puj<lcego dyrektora Szkoly 
Podstawowej w Paczynie 

101 w sprawie : informacji 0 wynikach naboru na stanowisko urz~dnicze : 
inspektor w referacie ksi~gowosci budzetowej w Urz~dzie Miejskim 
w Toszku 

II I w sprawie : powolania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru 
na wolne stanowisko : kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej w Toszku 

121w sprawie : zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urz~du Miejskiego w 
Toszku 

131 w sprawie : ogloszenia naboru na wolne stanowisko urz~dnicze w referacie 
ksi~gowosci budzetowej w Urz~dzie Miejskim w Toszku 

Ponadto: 
- rozpisano i ogfoszono post~powanie w trybie przetargu nieograniczonego 

na "Usfugi odbioru i wywozu selektywnie zebranych odpad6w w workach 
od wlascicieli nieruchomosci polozonych na terenie Gminy Toszek" - trwa 
badanie i ocena ofert 
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- rozpisano i ogloszono postltPowanie w trybie przetargu nieograniczonego 
na "Remont cZqstkowy drog gminnych na terenie Gminy Toszek" - trwa 
badanie i ocena ofert 

- przeprowadzono postltPowanie do 14.000 euro i zawarto umowlt na dostawlt 
donic zelbetonowych w ramach projektu "Kwitnqcy Toszek" ubiegqjqcy silt 
o dofinansowanie z PROW tzw. "male projekty" 

- przygotowano wniosek 0 dofinansowanie budowy kompleksu boisk 
sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" 

- zorganizowano spotkanie z dyrektorami szkol terenu gminy Toszek w celu 
uzgodnienia chltci wziltcia udzialu w konkursie i uzgodnienia zalozen 
zwiqzanych z przygotowaniem wniosku 0 dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Kapita1 Ludzki w ramach PriOlytetu IX Rozwoj wyksztalcenia 
i kompetencji w regionach, Poddzia1anie 9.1.2 "Wyrownywanie szans 
edukacyjnych uczniow z grupy 0 utrudnionym dostltpie do edukacj i oraz 
zmniejszenie roznic w jakosci us1ug edukacyjnych" 

- przeprowadzono rozeznanie cenowe i podpisano umowlt na kolejny rok 
budzetowy na sHad i wydruk gminnej gazety samorzqdowej "Po troszku 
o Toszku" 

- przeprowadzono rozenanie temetyczne i cenowe w zakresie mozliwosci 
promocji Gminy Toszek na portalach turystycznych 

- zebrano informacje z poszczegolnych solectw oraz organizacji pozarZ<1dowych 
na tel11at organizowanych imprez w celu opracowania kompleksowego 
kalendariul11 imprez na terenie gminy Toszek w roku 2012 

- przystapiono do opracowywania listy osob fizycznych i podmiotow 
nominowanych do otrzYl11ania god1a z Fundacji LGD "Spichlerz Gomego 
Sl'lska" w ral11ach konkursu "Gwiazda Spichlerza" / glowne kategorie to : 
baza noclegowa , atrakcje turystyczne , lokalne produkty rolne , artysci i 
rltkodzielnicy / 

- podpisano umowlt na stworzenie nowoczesnego serwisu intemetowego 
Gminy Toszek zintegrowanego z modu1el11 BIP z wdrozeniem wersji 
jltzykowych i wersji dla slabowidZ<lcych 

- podpisano akty notarialne na : 
- sprzedaz nieruchol11osci po1ozonej w Toszku : dzia1ki Nr 923/192 i 924/192 

o pow. 0,0494 ha za kwotlt 56.309,40 zl/ w tym 10.529,40 zl WAT / 
- sprzedaz lokalu mieszkalnego po1ozonego w Toszku przy ul. Miarki 3/1 0 

na rzecz najemcy za kwotlt 9.603,08 zl / bez WAT / 
- pod pisano umowlt na wykonanie robot dodatkowych na zadaniu "Budowa 
kanalizacji sanitamej Toszek-Oracze i Samow oraz wodoci<tgu Toszek -
Sarnow - Grabina" polegaj'lcych na przebudowie wodoci<tgu zeliwnego , 
ktory wyst~puje na linii budowy kanalizacji sanitarnej 0 srednicy 250 PCV na 
odcinku pomiltdzy studniami SK99 - SKI08 
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- podpisano aneks ill" 3 do umowy 0 przy1qczenie pompowni wody do sieci 
elektroenergetycznej .Koszt przyh\.czenia wynosi 24.437,46 zl brutto 

- przeprowadzono zapytanie cenowe na wykonanie adaptacji typowego proj ektu 
budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko -
Orlik 2012" 1boisko pi1karskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem 
sanitarno-higienicznym 1przy SP w Toszku . 
Wp1yn~ly 4 oferty .Wybrano ofertqnajtal1SZ'l spelniajqc'l wymogi 
zapytania cenowego i podpisano umow~ z DOM BUD Zbigniew Krotowski 
z Knurowa 
Wartosc umowy 47.330,40 zi .Termin realizacjio kompletu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej , a wykonanie zbiorczego zestawienia kosztow 
do 29 lutego 2012 r. 

- przeprowadzono zapytanie cenowe na opracowanie projektu budowlano 
wykonawczego oswietlenia dla planowanego zadania inwestycycjnego pod 
nazw'l "Zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Gliwickiej i stworzenie 
miejsca integracji spolecznej , rekreacji i atrakcji turystycznej pn. 
TOSZKOLAND - Integrujmy pokolenia w grach , zabawach i cwiczeniach" 
Wplyn~ly 3 oferty .Wybrano ofert~ najtansz'l speiniaj'lc'l wymogi zapytania 
cenowego i podpisano umow~ z LUMI DESIGN Katarzyna Grygierczyk 

z Gliwic. 

Wartosc umo,,¥), 12.915 zi .Termin realizacji 29.02.2012 r. 


- przeprowadzono zapytanie cenowe na wykonanie ekspertyzy technicznej 
budynku Urz~du Miejskiego w Toszku wraz z podaniem zakresu i sposobu 
wykonania niezb~dnych robot budowlanych w celu doprowadzenia budynku 
do odpowiedniego stanu technicznego. 
Zaproszenie wyslano do 5 wykonawcow - wp1yn~la jedna oferta : 
Horyzont Projektowa z Sosnowca na kwot~ 29.704,50 zl brutto. 
Umowa zostanie podpisana po zabezpieczeniu srodkow na zadanie. 

- wszcz~to zapytanie cenowe na wycillk~ 11 drzew i ok. 80 m2 krzewow na 
terenie Toszka oraz pozyskanie przez Wykonawc~ drewna na w1asne cele. 
Wycinka dotyczy ternow inwestycji : "Moje boisko - Orlik 2012 " oraz 
budowy pompowni sciekow na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej 
Toszek - Oracze i Samow oraz wodoci~u Toszek-Samow-Grabina " 
Zapytanie rozes1ano do 7 wykonawcow .Termin skfadania ofert do 2.03.201 2 r 

- podpisano umow~ na przy1'lczenie planowanej biologicznej oczyszczalni 

sciekow do sieci elektroenergetycznej 1dot. projektu przebudowy budynku 

mieszkalnego w Paczynie I. Koszt przyi'lczenia 1.500,85 z1 brutto 


- zawarto umow~ dzierzawy na dzia1k~ or 951 /1 0 obr~b Pniow 0 powierzchni 

0,7193ha 


- rozpocz~to py,ryjmowanie wnioskow 0 zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju nap~dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zostala ustalona w wysokosci 0.95 zl /l 


