
Sprawozdanie z pracy Burmistrza 

w okresie od 26.X do 22.XI.2011 r. 


W w/w okresie wydalem nast((puj<tce zarz<tdzenia w sprawie : 

11 przedlozenia informacji 0 stanie realizacji zadan oswiatowych organu 
prowadz<tcego za rok szkolny 2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianu 
i egzaminu girnnazjalnego 

21zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej 
w Paczynie na rok szkolny 2011 /2012 

3/ zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2011 
4/ zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 11 
5/ zmian w planie finansowym na 20 11 r.dla zadan z zakresu administracji 

rz<tdowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorz<tdu terytorialnego 
ustawami 

6/ zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej 
w Kotulinie na rok szkolny 20 1112012 

7/ zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej 
im.Krolowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 201 1120 12 

8/ powolania w Urz((dzie Miejskim w Toszku Stalej Komisji lnwentaryzacyjnej 
9/ powolania zespo!ow spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji 

doraznej skladnikow maj'ltku gminy 
10/ zorganizowania doraznego punktu kasowego dla przyj((cia wplat podatkow 
111 zarz'ldzenie zmieniaj'lce zarz'ldzenie Nr 23112011 Burmistrza Toszka z 

dnia 20.07.2011 w sprawie powolania Zespolu lnterdyscyplinarnego 
Miasta i Gminy Toszek 

12/ zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej 
im.Gustwa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2011/2012 

13/ sprzedaZy w drodze bezprzetargowej nieruchomosci glUntowej na rzecz 
uzytkownika wieczystego 

14/ przej ((cia przez gmin(( nieruchomosci polozonej w Pawlowicach 
15/ zmieniaj 'lce zarz'ldzenie w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu 

i dzierzawy glUntow stanowi'lcych wlasnosc Gminy - Miasta Toszek 
16/ projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 

2012 - 2018 i projektu budzetu Gminy Toszek na rok 20 12 
17/ powolania zespolow spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji 

doraznej skladnikow maj'ltku gminy 

Ponadto: 
- podpisano umowy dzierzawy na nielUchomosci rolne w Proboszczowicach 
/3 dzialki / , Paczynie / 1 dzialka / i Pniowie / I dzialka / 

- podpisano umow(( na wykonanie ewidencj i drog gminnych 0 dlugosci 75 km 
z firm'l Ekopol-Projekt z Opola.Cena za 1 km zewidecjonowanych drog 
wynosi 332,10 zl blUtto.Termin wykonania opracowania 15.03.2012 r. 
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- zakO!1czono wydawanie decyzji przyznaj1\.cej zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju nap~dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
W II turze wydano 139 decyzji na kwot~ 122.468,73 zl 

- uzyskano pozwolenie na uzytkowanie lokalnej oczyszczalni sciek6w w 
Kotliszowicach .Rozliczono calosc zadania , w tym umow~ z Agencj1\. 
Nieruchomosci Rolnych 0 bezzrotnej pomocy finansowej 

- wystqpiono do Agencji Nieruchomosci Rolnych z wnioskiem 0 cz~sciow1\. 

wyplat~ srodk6w przyznanych umow1\. 0 bezzwrotnej pomocy finansowej na 
wykonanie projektu budowlanego przebudowy bloku mieszkalnego przy 
ulicy Wiejskiej w Paczynie oraz budowy obiekt6w infrastruktury technicznej 
dla tego budynku.Wysokosc srodk6w 0 jakie wystapila Gmina to 33.210 zl 
Srodki te pokrywaj1\. wykonanie aktualizacji map do cel6w projektowych oraz 
inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej budynku 

- rozstrzygni~to post~powanie w trybie przetargu nieograniczonego z podzialem 
na zadania na "Zimowe utrzymanie dr6g gminl1ych w sezonie 201112012 na 
terenie Gminy Toszek" - podpisano umowy z wykonwcami 

- rozpisano i ogloszono post~powanie w trybie przetargu nieograniczonego na 
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku 
mieszkalnego polozonego w Paczynie przy ul. Wiejskiej" - wplyn~lo 30 ofert . 
Otwarcie nastapilo 15XI.2011 r. - obecnie trwa badanie i ocena ofert. 

- zlozono wniosek 0 platnosc do projektu "Spichlerzowy Turniej Solectw" 
wsp61finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszar6w Wiejskich w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju 
Obszar6w Wiejskich - Urz1\.d Marszalkowski pozytywnie zaopiniowal w/w 
wniosek i zlecil platnosc za realizacj~ koszt6w kwalifikowanych projektu 
w kwocie 5.594,32 zl 

- tTWa organizacja "Toszeckiego Jarmarku Adwentowego': , kt6ry odb~dzie si~ 
10.12.2011 r.Do tej pory wraz z Centrum Kultury "Zarnekw Toszku" oraz 
Towarzystwem Przyjaci61 Ziemi Toszeckiej :. ' 
- pozyskano sponsor6w 
- zgloszono zmian~ organizacji ruchu w ~elu stworzenia mozliwosci 

zamkniecia ul. Chrobrego i przyleglych ulic 
- zorganizowano : scen~ , naglosnienie , dor.aki wystawiennicze , 

wystawiennik6w i r~kodzielnik6w 
- zlecono projekt graficzny plakat6w , baner6w itp '.. " 

- rozpoznano rynek pod wzgl~dem mozliwosci i koszt6w wykonania • 
"interaktywnej mapy turystycznej Gminy Toszek" - realizacja przedsi~wzi~cia 
w 2012 roku 

- sfinalizowano : 
- produkcj~ okolicznosciowego kalendarza sciennego powiatu gliwickiego 

na 2012 r. wydanego przez Nowiny Gliwickie 
- przedsi~wzi~cie polegaj1\.ce na wydaniu foldera promocyjnego Gminy 
Toszek sponsorowanego przez lokalnych przesi~biorc6w 

91-/ 

http:polegaj1\.ce

