
Sprawozdanie z pracy Burmistrza 
w okresie od 30.06 do 30.08.2011 r. 

W w/w okresie wydafem nast((pujitce zarzitdzenia w sprawie : 
1/ zmian w plan ie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2011 
2/ zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2011 
3/ ustalenia czasu pracy w miesiitcu wrzdn iu 20 II r. w zwiitzku z 

koniecznosciit zachowani a obowiitzuj itcego wymiaru czasu pracy w okresie 
rozliczeniowym lipiec-wrzesien 2011 r. 

4/ zmieniajitce Regulamin okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownikow 
samorzitdowych 

5/ ogloszenia tekstu j ednolitego Regulaminu okresowej oceny kwalifikacyjnej 
pracownikow samorzitdowych 

6/ powolania Komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzeni a egzaminu 
konczitcego sluzb(( przygotowawczit / dla Pana Andrzeja Pruskiego 
inspektora w Referac ie Zamowien Publicznych , Rozwoju i Promocji Gminy / 

7/ powolaniaKomisji egzaminiacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu 
koncz'tcego sfuzby przygotowawcz't / dla Pani Klaudii Wypych - inspektora 
w Referac ie Ksi((gowosci Budzetowej / 

8/ powolania Redaktora Naczelnego gminnej gazety samorz<\cdowej pod nazwit 
"Po troszku 0 Toszku" - powofano Paniit Dominik(( Gmi11sk<\c 

9/ zmieniajitce zarz'tdzenie w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Regulaminu 
Pracy Urz((du Miejskiego w Toszku 

10/ ogloszenia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy Urzydu Miejskiego w 
Toszku 

11 / zmieniaj itce zarz'tdzenie w sprawie szczegofowego sposobu 

przeprowadzania sfuzby przygotowawczej i organi zowania egzaminu 

koncz'tcego t~ sfuzb (( w Urz((dzie Miejskim w Toszku 


12/ zarzitdzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami jednostek 

pomocniczych Gm iny Toszek projektow uchwaf Rady Miejskiej w Toszku 

w sprawie nadania statutow jednostkom pomocniczym Gminy Toszek 


13/ powolania Zespofu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek 
14/ informacj i 0 wynikach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 


samorzitdowej instytucji kul tury Centrum Kultury "Zamek w Toszku " 
kandydatem wybrany zostaf Pan Aiiur Czok 


15/ udz ielenia pelnomocnictwa p .o kierownikowi Zespolu ObSfUgi Placowek 

oswiatowych w Toszku do zafatwiania spraw zwi'tzanych z organizacjit 

dowozenia uczniow do szko! 


16/ powolania Komisj i Egzamin acyjnej dla nauczyciel i ubiegaj<\ccych si(( 0 


awans na stopien nauczyciela mianowanego 

17/ powierzenia pelnienia obowiitzkow Dyrektora Centrum Kultury "Zamek 


w Toszku" - obowiitzki powierzono Pani Annie Kania do czasu 

zatrudnienia Dyrektora 
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18/ powofania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na 
Dyrektora Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku 

19/ przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego oraz ogfoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych 
do sprzedaZY / dot. 2 dziakk w Kotulinie przy ul. Kolejowej / 

20/ przeznaczenia nieruchomosci do sprzedazy w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego oraz ogfoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych 
do sprzedazy / dot. 2 dziafek Pniow - Srocza Gora / 

211 przeznaczenia nieruchomosci do sprzedazy w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego oraz ogfoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych 
do sprzedaZy / dot.2 dziarek w Toszku przy ul. Curie-Skfodowskiej / 

22/ nabycia przez Gmint<-Miasto Toszek nieruchomosci zajt<tej pod drogt< 
publicznaJ nieruchomosc stanowi drogt< publiczn<\c uJ. Astrow w Paczynie / 

23/ przeznaczenia nieruchomosci do sprzedazy w drodze bezprzetargowej oraz 
og!oszenia wykazu nieruchomosci pzreznaczonych do sprzedazy / dot. 
dziafki w Pisarzowicach na poprawt< warunkow zagospodarowania 
nieruchomosci przylegfej / 

24/ przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedazy na rzecz najemcy w drodze 
bezprzetargowej oraz ogfoszenia wykazu lokali do sprzedazy / dot.lokalu 
przy ul. Miarki 3 w Toszku - cena nieruchomosci 32.000 Zf / 

25/ przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedazy na rzecz naj emcy w drodze 
bezprzetargowej oraz ogroszenia wykazu lokali do sprzedazy / dot. lokalu 
w Paczynie przy ul. Pniowskiej lA / 

26/ przeznaczenia nieruchomosci do oddania w dzierzawt< oraz ogloszenia 
wykazu nieruchomosci pzreznaczonych do oddania w dzierzawt< bt<d<\ccych 
wfasnosci<\c Gminy Toszek 

27/ przeprowadzenia konsultacji projektow uchwaf Rady Miejskiej w Toszku 
w sprawle : 
- ustalenia opfat za swiadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym 

przez Gmint< Toszek 
- ustalenia Opfat za swiadczenia w oddziarach przedszkolnych przy szkolach 

podstwowych prowadzonych przez Gmint< Toszek 
28/ okrdlenia terminu skradania wnioskow w roku szkolnym 201112012 

o przyznanie pomocy fll1ansowej uczniom na zakup podrt<cznikow 
/ do dnia 16.09201.1 r. / 

29/ zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Ireny 
Sendler w Toszku 

30/ wyznaczenia miejsc pzreznaczonych do bezPfatnego umieszczania 
urzt<dowych obwieszczen wyborczych i plakatow komitetow wyborczych 

311 przystqpienia do anali zy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym mi asta 
i gminy Toszek oraz oceny postt<pow W opracowaniu planow miejscowych 



3 


Zawarto 5 umow dzierzawy na nieruchomosci pOfozone w Pniowie I rozbi6rka 
budynku I oraz w Toszku I 3 dziafki przeznaczone pod garaz , a jedna pod 
hustawk~ I. 

W dniu 11 lipca br wyst<wiono do Powiatowego Urz~du Pracy w Gliwicach 0 

refundacj~ kwoty wypfaconych swiadczen za ""ykonane prace spofecznie 
uzyteczne w miesiqcu maju na terenie Gminy Toszek.Przepracowano 720 godz. 
Kwota do refundacji wynosi 3. 153,60 Zf 

W dniu 10 .08.2011 r. podpisano umow~ z firm't REMONDIS Aqua Toszek Sp. 
z 0.0 na wykonan ie rob6t remontowych koniecznych do udroznienia kanalizacji 
sanitarnej w Kotliszowicach .Wartosc umowy 13.500 z1 brutto.Termin 
wykonania robot 15.09.2011 r. 

W dniu 19 .07.20 11 r. podpisano umow~ z Vattenfall Distribution Poland S.A na 
sprzedaz wykonanego przez gmin~ przylqcza energetycznego dla zasilania w 
energi« elektryczn'l. nowo wybudowanej oczyszczalni sciekow w 
Kotliszowicach. 

Zlecono Zakbdowi Budowlano-Usfugowemu "Marpol" - Mariusz Skawinski 
Pniow - Srocza Gora wykonanie przepustu pod droga gminn'l. - ul. 
Nogowczyck'l. w Proboszczowicach .Kwota zJecenia 5.694,90 z1 brutto 
Termin wykonania 30 wrzesnia 2011 r. 

Rozpisano i przeprowadzono post«powanie "" trybie zamo wien z wolnej reki na 

wykonanie robot dodatkowych na zadaniu "Budowa kanalizacj i sanitarnej 

Toszek-Oracze-Sarnow oraz wodoci<tgu Toszek-Sarnow-Grabina " 

Zakres robot dodatkowych koniecznych do wykonania : 

- wykonanie warstwy scieralnej na pozostafej szerokosci drog poza szerokosci'l. 


drogi obj«tej zadaniem gfownym 
- zmiana posadowienia pompowni sciekow I z uwagi na zmian~ decyzji 

wlasciciela posesj i na kt6rej miafa bye pierwotnie posadowiona I 
Z uwagi na przeniesienie pompowni - wykonanie kolektora sanitarnego 
dn 3 15 w ulicy Stawowej , ktory umozliwi przylqczenie posesji znajdujqcych 
si« przy ul. Stawowej pOfozonej ponizej glownego kolektora biegn'l.cego w 
ul. Wiej skiej 

- wykonanie odcinka sieci wodoci<tgowej od W5 do stacj i uzdatniania wody 
- wykonanie przykanalikow I odgal~z i ell od sieci gfownej do granic posesji I. 
Umowa zostafa zawarta. 
27.07 br wyst'lPi ono z wnioskiem 0 zaliczk« na realizacj« tego zadania. 

Instytucja po weryfikaci i zatwierdzila zaliczk« w wysokosci 523 .475,83 zl 


http:19.07.20
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Przygotowano i ziozono wniosek 0 platnosc wraz z zalqcznikami do projektu 
"Nie boj« si« myszy - rozw6j umiej«tnosci komputerovqch mieszkanc6w 
Gminy Toszek" wsp6Uinansowanego z Programu Oprecyjnego Kapital Ludzki. 

Przeprowadzono rozeznanie cenowe i w'Yioniono Wykonawc« na dostaw« 
materia16w do ogrodzenia na boisko w Ciochowicach oraz podpisano umow« w 
zwiqzku z realizacjq projektu "Piika jest okrqgla , a bramki Sq dwie 
powalczymy 0 projekt nie poddamy si«" , kt6ry jest dofinansow'Ywany z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich 

Przeprowadzono przedsi«wzi«cie "Spichlerzowy Turniej Solectw" , kt6re byio 
wsp6Uinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013 

Ziozono odwoianie do Rady LDG "Spichlerz G6mego Slqska" w zwiqzku z 
ocenqprojektu pn."Zagospodarowanie terenu skwerku przy u1. Gliwickiej w 
Toszku i stworzenie miejsca integracji spoieczllej , relaeacji i atrakcji 
tUI'Ystycznej pn:TOSZKOLAND - Integrujemy pokolenia w grach , zabawach i 
cwiczeniach " ubiegajqcego si« 0 dofinansowanie ze sropdk6w PROW. 
Projekt zajql drugie miejsce na liscie rankingowej .W ogioszonym naborze 
alokacja w'Ynosi 600.000 zl .Projekt , kt6ry zajql pierwsze miejsce opiewa na 
kwot« 500.000 zl- w zwiqzku z czym pozostaie projekty nie zostalyby obj«te 
dofinansowaniem. 

Dokonano w'Yboru lokalizacji dzialek , zalatwiono odpisy z ksiqg wieczystych 
oraz opracowano wst«pne ulozenie poszczeg61nych boisl<: w celu zgioszenia 
Gminy Toszek do realizacji projektu w ramach "Moje boisko - Orlik 2012" 

Przygotowano dokumenty uzupeiniajace dla oceny formalnej wniosku 
ubiegajqcego si« 0 dofinansowanie z RPO pn. "Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez termomodmizacj« wraz z wymianq zr6dla ciepla i montazem 
kolektor6w slonecznych w budynkach Szkoiy Podstawowej w Paczynie i 
Przedszkola w Toszku" 

Podpisano umow« partnerstwa z Wykonawcq Vega Studio na projekt graficzny 
i w'Ydruku w naldadzie 1000 szt egzeplarzy folderu promocyjnego Gminy 
Toszek - sponsorowanego przez lokalnych przedsi«biorc6w Gminy Toszek. 

Zlozono do Sqdu Okr«gowego w Gliwicach Vlll1iosek 0 rejestracj« gazety 
gminnej "Po troszku 0 Toszku" 
Wynegocjowano bardzo korzystne warunkui zredagowania i W}'druku gazety . 
Za kwot« 2.500 zl otrzymamy nakl:ad 2.000 egz.na papierze kredoW}'m w 
biyszczqcej okl:adce i W}'druk w kolorze /Centrum Kultury za t« kwot« 
otrzymywai 1000 egz. na zwykiym papierze/ . 


