
Sprawozdanie z pracy Bunnistrza 

w okresie od 30.09 do 25.10.2011 r. 


W w/w okresie wyda!em nast~pujqce zarzqdzenia w sprawie : 
11 zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urz~du Miejskiego w Toszku 
2/ zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2011 
3/ powolania Gminnej Kom:sji Urbanistyczno-Architektonicznej 
4/ odwolania cz!onka Obwodowej Komisj i Wyborczej Nr 6 w Toszku 
5/ uzupeinienia skladu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Toszku 
6/ zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Publicznego 

Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2011 /2012 
7/ ustalenia stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych 

stanowiqcych wlasnosc Gminy Toszek 
8/ zmian w planie finansowym na 2011 r. dla zadan z zakresu administracji 

rzqdowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzqdu terytoria1nego 
ustawami 

9/ zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2011 

Podpisalem : 

- umow~ z firmq PLUS8.Pl. s.c z Zabrza na wykonanie projektu przebudowy 

dachu w budynku szatni KS Zamkowiec na kwot~ 5.535 zl - termin realizacji / 

bez uzyskania pozwolenia na budow~ / 16.xII.20 11 r. 

- umow~ z firma REMONDIS AQUA Toszek Sp. z.o.o na remont pokrycia 

dachowego Osrodka Zdrowia w Kotulinie .Wartosc umowy 22.672,89 zl. 

Termin realizacji 15.XI.2011 r. 

- umow~ z firmqPrzedsi~biorstwo Wielobranzowe " EnEko" Sp. zo.o z Gliwic 

na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania budowa 

biologicznej oczyszczalni sciekow wraz z sieciq kanalizacyjnq dla wybranej 

cz~sci solectwa Paczyna oraz przebudowq drogi doj azdowej - na kwot~ 8.610 zl 

Termin realizacji projektu 30.xI.2011 r. 

Termin uzyskania pozwo1enia na budow~ 30.V1.2012 r. 

10% platnosci wstrzymano do czasu uzyskania pozwolenia na budow~. 


Ponadto: 

- ogloszono post~powanie w trybie przetargu nieograniczonego z podzialem na 

zadania na "Zimowe utrzymanie dr6g gminnych w sezonie 2011 /2012 - termin 

skladania ofert uplywa 26.X.2011 0 godz. 9.00 

- zlozono wniosek aplikacyjny na zakup materia16w promocyjnych ubiegajqcy 

silt 0 dofinansowanie z Programu PROW wsp61finansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rolnego - calkowita wartosc projektu 41.636,97 zl - kwota 

dofinansowania 70% koszt6w kwalifikowanych 

- zlozono wniosek aplikacyjny na ukwiecenie plyty toszeckiego rynku 

ubiegajqcy sie 0 dofinansowanie z Programu PROW wsp61finansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rolnego - ca!kowita wartosc projektu 41.636,97 zl 
kwota dofinansowania 70% koszt6w kwalifikowanych 
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- przygotowano wniosek aplikacyjny ubiegaj1\.cy sit( 0 dofinansowanie w ramach 
projektu pn. "Wykwalifikowany ratownik Ochotniczej Strazy Pozarnej w 
Gminie Toszek - Twoja szansa na lepsz1\.pomoc" wsp6Hinansowanego ze 
srodk6w Programu Kapital Ludzki 
- wsp610pracowano wnioski aplikacyjne ubiegaj1\.ce sit( 0 dofinansowanie ze 
srodk6w programu Kapital Ludzki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
"Horyzont" / za partnerstwo otrzymuje sit( dodatkowo 10 punkt6w / : 

- TAAK Reaktywacja - Aktywnie przeciw wykluczeniu toszeckich kobiet 
- Jt(zykowa Akademia Przedszkolaka w Gminie Toszek 
- Poprawna komunikacja kluczem do sukcesu Przedszkolaka w Gminie Toszek 

- zlozono wniosek 0 platnosc do projektu "Spichlerzowy Turniej Solectw" 
wsp61finansowanego z Europej skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszar6w Wiejskich 
- rozdysponowano pierwsze wydanie gminnej gazety samorz1\.dowej " Po 
troszku 0 Toszku" 
Na stronie www.toszek.pludostt(pnionoankiett(internetow1\.dotycz1\.C1\. opinii 
mieszkancow Gminy odnosnie pierwszego wydania lokalnej gazety ich 
oczekiwan co do publikowanych w przyszlosci artykufOw oraz tematyki 
- dokonano korekty projektu graficznego nowego folderu promocyjnego Gminy 
Toszek sposorowanego przez lokalnych przedsit(biorcow - planowany terrnin 
wydania folderu - listopad 2011 
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