
Sprawozdanie z pracy Burmistrza 
w okresie od 1.09 do 27.09.2011 r. 

W w/w okresie wydalem nast\tpuj 'l.ce zarz'ldzenia w sprawie : 
11 powolania dyrektora Centrum Kultury "Zamek w Toszku" - Pana 

Artura Czoka 
2/ powolania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu 

koncz'l.cego sluzb\t przygotowawcz'l. Pana Arkadiusza Kozuba 
3/ zatwierdzenia aneksu do proj ektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej im. 

Gustawa Morcinka w Toszku na role szkolny 2011 /2012 
4/ uregul owania przepis6w wewn\ttrznych w zakresie inwentaryzacji 

skladnik6w maj'l.tkowych oraz instrukcji obiegu i kontroli dokument6w wraz 
z dokumentacja opisow'l.zasady / polityk\t / rachunkowosci w Urz\tdzie 

5/ informacji 0 przebiegu wykonania budzetu gminy , informacji 0 przebiegu 
wykonania planu finansowego instytucj i kultury za I p6hocze 20 llrolm oraz 
informacj i 0 ksztahowaniu silt wieloletniej prognozy fin ansowej za I p6hocze 
201 1 roku 

6/ zmi an w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 20 11 
7/ ogloszenia i organizacji konkursu na opracowanie jednolitego znaku 

graficznego /LOGO/ gminnej gazety samorz'l.dowej pod nazw'l. "Po troszku 
o Toszku" 

8/ powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku 
9/ zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny 

Sendler w Toszku na rok szkolny 2011 /201 2 
10/ zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej 

im. Kr6lowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 201 1/20 12 
Il lzatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej 

w Kotulinie na rok szkolny 2011 /201 2 
12/ zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2011 
13/ zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny 

Sendler w Toszku na rok szkolny 2011 /20 12 
14/ zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyj nego Szkoly Podstwowej 

im. Kr610wej Jadwigi w Pni owie na rok szkolny 20 11/2012 
15/ zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyj nego Szkoly Podstawowej w 

Paczynie na rok szkolny 20 11/2012 
\6/ z.miany zarz'l.dzeni a w sprawie uregu lowania przepis6w wewn\ttrznych w 

zakresie inwentaryzacji skladnik6w maj'l.tkowych , prowadzenia ewidencji 
skladnik6w maj'l.tkowych oraz instrukcji obiegu i kontroli dokument6w wraz 
z dokumentacja opisow'l.zasady / polityk\t / rachunkowosci w Urz\tdzie 

17/ nieodplatnego nabycia przez Gmin\t-Miasto Toszek nieruchomosci 
zaj \ttej pod drog\t / nieruchomosc stanowi droge - ul. Kolejowa w Toszku! 

18/ powolania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy 
Toszek 
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191 przeprowadzenia przeglqdu oraz przeklasyfikowania i wybrakowania 
sprzt<tu i srodk6w obrony cywilnej 

201 przeprowadzenia inwentaryzacji doraznej skfadnik6w maj2\.tku gminy 
211 pow01ania Rady redakcyjnej I programowej I gminnej gazety samorz2\.dowej 

pod nazw2\. "Po troszku 0 Toszku" 
221 zmian w planie finansowym na 2011 r. dla zadan z zakresu administracji 

rZ2\.dowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorz2\.du teruytorialnego 
ustawami 

231 do dnia 30 wrzesnia br przyjmowane s2\. wnioski 0 zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napt<dowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej.Stawka zwrotu podatku zostala ustalona w wysokosci 
0,85 zl na 1 litr oleju 

241 na tablicy ogloszen Urzt<du Miejskiego w Toszku zostal wywieszony 
wykaz 0 przeznaczeniu nieruchomosci do dzierzawy na terenie gminy 
Toszek 

251podpisalem umowt< z firm2\. ARCA - Biuro Projekt6w Urbanistyki i 
Architektury Michal Stangel na przygotowanie analizy zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym gminy z ocen2\. postt<p6w w opracowaniu 
plan6w miej scowych i opracowaniem wieloletnich program6w ich 
sporz2\.dzania w nawi2\.zaniu do ustalen studium. 
Kwota zam6wienia 6.150 zl brutto . Termin realizacji do dnia 14.X.20 11 r. 

261podpisafem aneks nr 2 do umowy 0 dofinansowanie projektu Budowa 
kanalizacji sanitamej Toszek - Oracze i Sarn6w oraz wodoci2l.gu Toszek -
Samow - Grabina - uwzglt<dniaj2\.cy zmiane kont Gminy Toszek . 
2.09.br wpJ-ynt<fa zaliczka w wysokosci 523.475,83 Zf .22.09.2011 r. 
przesfano do Instytucji Zarz2\.dzaj2\.cej sprawozdanie z przebiegu realizacji 
inwestycji. 

271 w dniu 20 wrzesnia br uzyskano pozwolenie na uzytkowanie obiektu 
oczyszczalni sciek6w w Kotliszowicach . W tym samym dniu dokonano 
odbioru rob6t remontowych koniecznych do udroznienia kanalizacji od 
wykonawcy - REMONDIS Aqua Toszek Sp. z 0.0 

281 podpisafem umowt< z Agencj2\. Nieruchomosci Rolnych w Opolu na 
udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie projektu 
budowlanego przebudowy bloku mieszkalnego w Paczynie oraz budowy 
obiekt6w infrastruktury technicznej tego budynku. 
Po podpisaniu um owy rozesfano do firm zapytanie cenowe na wykonanie 
inwentaryzacji budowlanej oraz opracowanie ekspertyzy technicznej 
budynku mieszkalnego w Paczynie . Wpfynt<fY nast~puj2\.ce oferty : 
- Instytutu Gospodarki Nieruchomosciami w Katowicach z cen2\. brutto 

- 65.805 Zf 
- Pracowni Projektowej IB S.C z Zabrza z cen2\. brutto 27.060 Z1 

http:nast~puj2\.ce
http:uwzglt<dniaj2\.cy
http:wodoci2l.gu
http:samorz2\.du
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- Pracowni Architektonicznej ARCHIDEA S.C z Pyskowic z cen'l, brutto 
- 26.445 Zf 

- Horyzont Projektowa z Sosnowca z cena brutto 21.525 Zf 
Wszystk ie oferty spelnialy wymogi zapytania .Wybrano ofert~ z najnizsz'l, 
cen'l,.W dniu 22.09.br podpisalem umow~ z firm'l,Horyzont Projektowa. 
Termin realizacji zadania 21.X.20 11 r. 

291 Rozeslano zapytanie cenowe na wykonanie map do cel6w projekt6wych do 
projektu budowlano-wykonawczego przebudowy bloku mieszkalnego w 
Paczynie oraz obiekt6w infrastruktury technicznej tego budynku. 
Wpfyn~la 1 ofelia: 
DMP Sp. z 0.0 Pracownia Geodezyjna z Nieborowic z cen'l, brutto 
11.685 zl .W dniu 21.09.br podpisa1em z firma umow~ .Termin realizacji 
zadania 30.11.2011 r. 

301 dokonano zgfoszenia Gminy Toszek w Urz,<dzie Marszalkowskim do 
realizacj i projektu w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" 

311 w wyniku zlozonych uzupelnien do oceny formalnej wniosku "Ograniczenie 
niskiej emisj i poprzez termomodernizacj,< wraz z wymian"l. i r6dla ciep1a 
i montazem kolektor6w slonecznych w budynkach Szkoly Podstawowej 
w Paczynie i Przedszkola w Toszku" ub iegaj'l,cego sie 0 dofinansowanie , 
otrzymano informacj~ z Urz~du Marszalkowskiego , ze wniosek zostal 
pozytywnie oceniony , spelnia wymogi formalne i tym samym zostal 
zakwalifikowany do kolejnego etapu - oceny merytoryczno-technicznej 

321 po informacjach otrzymanych od solectw opracowano i przekazano do 
LGD "Spichlerz G6mego Sl'l,ska" zbircz'l, list~ inwestycji strategicznych z 
terenu ca1ej Gminy Toszek 

331 przygotowano materialy do zlozenia dw6ch wniosk6w z tzw. "malych 
projekt6w" dofinansowywanych z PROW: 
- projekt zwi'l,zany z "ukwieceniem toszeckiego rynku" 1 figura przestrzenna 

- Zlota Kaczka" oraz zorganizowaniem jednodniowego Swi~ta Kwiat6w 
- projekt zwi'l,zany z otrzymaniem srodk6w na materialy promocyjne Gminy 
Toszek 1foldery , ulotki , banery , profesjonalny aparat , rzutnik , ekran , 
namiot promocyjny itp. 1 

341 zlecilem zam6wienie i udziaf przy opracowaniu graflcznym banera 
wisz'l,cego oraz roll-up u promocyjnego Gminy Toszek 

351 zlecilem zam6wienie i udzial przy opracowaniu graficznym 
sponsorowanego banera wisz"l.cego promuj'l,cego kluby Spoltowe Gminy 
Toszek - dotycz'I,cego przekazania 1 % podatku na wsparcie sportu Iklub6wl 
w Gminie Toszek 

361 zorganizowalem spotkanie z przedstawicielami SZkOfY Spolecznej ill 1 
w Gliwicach dotycz'I,ce organizacj i pleneru fotograficznego w Toszku 
obj~tego honorowym patronatem Burmistrza Toszka. 

http:21.09.br
http:22.09.br
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W plenerze wezm~ udzial dzieci i mlodziez z Gliwic oraz 16 osobowa 
grupa dziec i i mlodziezy z gminy Toszek.Najlepsze zdjt<cia zostan~ 
nagrodzone i przekazane do Urzt<du na cele promocyj ne.Zostanie takze 
zorganizowana wystawa zdjt<c w Forum w Gliwicach. 

371	trwa etap opracowywania i zbierania material6w do pierwszego wydania 
gminnej gazety samorz~dowej "Po troszku 0 Toszku" - podpisano umowt< na 
zredagowanie i wydruk czasopisma.Rozstrzygnit<to konkurs na LOGO 
gazety.Konkurs wygrala Ewa Sobania z Toszka. 

381	podj t<to dzialani a zmierzaj~ce do wzit<cia udzialu czt<sci pracownik6w 
Urzt<du w bezplatnym programie e-Administracja zorganizowanym przez 
Ministerstwo Spraw Wewnt<trznych i Administracji - dofinansowywanym ze 
srodk6w Programu Operacyjnego Kapital Ludzki . Program ma na celu 
podniesienie kompetencji urzt<dni k6w w zakresie tecbnologii 
informacyjno-komunikacyjnych 1ICT/.Szkolenie konczy sit< egzaminem , 
po zdaniu otrzymuje sit< mit<dzynarodowy certyfikat. 

391 zorganizowano bezplatnie dwa kosze kwiatowe 1na rynku ina skwerku 1 , 
kt6re pozostan~ przez okres 2 tygodni m.in na Oktoberfest. 


