
Sprawozdanie z pracy Burmistrza 

w okresie od 24.XI do 20.XII.2011 r. 


W w/w okresie wydalern nast,<pujqce zarz3,dzenia w sprawie : 

11 zirnowego utrzyrnania drog grninnych w sezonie 2011 /2012 
21 zrnian w planie wykonawczyrn budzetu Grniny Toszek na rok 2011 
31 zrnian w planie finansowyrn na 2011 r. dla zadan z zakresu adrninistracji 

rZqdowej oraz innych zadan zleconych jednostce sarnorzqdu terytorialnego 
ustawarni 

41 zrnian w budzecie Grniny Toszek na rok 2011 
51 organizacji przyjrnowania skarg i wnioskow w Urz,<dzie Miejskirn w Toszku 
61 zrniany w Regularninie Organizacyjnyrn Urz,<du Miejskiego w Toszku 
71 zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnegoSzkoly Podstawowej 

irn.Krolowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 201112012 
81 zatwierdzeni9a aneksu do projektu organizacyjnego Girnnazjurn irn.Ireny 

Sendler w Toszku na rok szkolny 201112012 
91 ogloszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania 

publicznego Grniny Toszek z zakresu ochrony i prornocji zdrowia oraz 
dziabnia na rzecz osob niepelnosprawnych w forrnie wspierania realizacji 
zadania 

101 ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj,< zadan publicznych w 
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

II I ogloszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania 
publicznego Grniny Toszek z zakresu pornocy spolecznej w forrnie 
wspierania realizacji zadania 

121 ustalenia czasu pracy w rniesia..cu grudniu 201 1 r. w zwia..zku z 
koniecznoscia..zachowania obowia..zujqcego wyrniaru czasu pracy w okresie 
rozliczeniowyrn pazdziernik - grudzien 2011 r. 

Podpisalern akty notarialne na : 
- sprzedaz nieruchornosci po1ozonej w Pisarzowicach 0 pow. 0,0231 ha na 


popraw,< warunkow zagospodarowania dzialki sa..siedniej za kwot,< 9.840 zl 

18.000+ 1.840z1VATI 


- kupno dzia1ek 0 1a..cznej powierzchni 0,0430 ha zaj,<tych pod drog,< ul. Astrow 
w Paczynie za kwot,< 10.000 zl 

- nieodplatne przej,<cie od Pol skich Kolei Panstwowych S.A prawa uzytkowania 
wieczystego dzia1ki 0 pow. 0,1262 ha - nieruchomosc stanowi ul. Kolejowa.. w 
Toszku 

- nieodp1atne przej,<cie od Agencji Nieruchornosci Rolnych - nieruchornosci 
po1ozonej w Pawlowicach obejmuja..cej dzia1ki 0 la..cznej powierzchni 0,2701 ha 
- nieruchomosc stanowi ul. Wiejska.. w Pawlowicach 
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Ponadto: 
- po przeprowadzeniu zapytania cenowego na opracowanie projektu zamiennego 

aglomeracji Toszek podpisano umowy z wykonawcom proponuji\.cym 
najnizszi\. ceny uslugi tzn. REMONDIS Aqua Toszek .Wartosc umowy 
5.904 zl brutto - term in realizacji 20.01.2012 r. 

- po przeprowadzeniu zapytania cenowego na wykonanie mapy do cel6w 
projektowych zwii\.zanych z realizacji\.programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 
w skali 1 :500 podpisano umowy z wykonawcom proponuji\.cym najnizszi\. cen<e 
za wykonanie uslugi tzn. - DMP Sp6lka z 0.0 Nieborowice.Wartosc umowy 
4.920 zl brutto - termin realizacji 15 luty 2012 r. 

- po przeprowadzeniu zapytania cenowego na wykonanie dokumentacji 
geotechnicznej okreslaji\.cej geotechniczbne dla inwestycji "Moje Boisko -
Orlik 2012"podpisano umowy z wykonwcom proponuji\.cym najnizszi\. cen<e za 
wykonanie usrugi tzn. GEO-VISION Sobkiewicz K<edzierzyn Kozle. Wartosc 
umowy 1.783,50 zl brutto - termin realizacji 15 stycznia 2012 r. 

- rozstrzygni<eto postypowanie w trybie przetargu nieograniczonego na : 
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku 
mieszkalnego polozonego w Paczynie przy ul. Wiejskiej" - podpisano umowy 

- zlozono dwa wnioski 0 platnosc do projektu pn.: "Nie boj<e si<e myszy" 
wsp61finasowanego z Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 

- opracowano i przekazano pierwszy raport z planowanych prac w ramach 
programu "Moje boisko - Orlik 2012" 

- wsp6lopracowywano wnioski aplikacyjne ubiegaji\.ce si<e 0 dofinansowanie ze 
srodk6w Programu Operacyjnego KAPITAL LUDZKI - Inicjatywy lokalne na 
rzecz aktywnej integracji w ramach projekt6w skladanych w partnerstwie 
/ za partnerstwo otrzymuje siy dodatkowo 10 pktl: 
- z Polskim Klubem Ekologicznym w Krakowie , Kolo Miejskie w 

Gliwicach : "Kraina Zlotej Kaczki" 
- z Stowarzyszeniem "Horyzont" : 

"TAAK reaktywacja - aktywna integracja przeciwko wykluczeniu toszeckich 
kobiet" 

"TAAK dlaAkademii Komputerowo-J~zykowej ! Przeciwdzialanie 
marginalizacji nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych toszeckich kobiet " 
" TAAK, b~d~ profesjonalnym handlowcem ! Przeciwdzialanie 
marginalizacji toszeckich kobiet na rynkupracy " 

- zredagowano i rozdysponowano drugie wydanie gazety samorzi\.dowej 
"Po troszku 0 Toszku" 

http:ubiegaji\.ce

