
Spnnvozdanic z pracy Burmistrza 

W okresie od 26.05 do 28.06.2011 r. 


W w/w okresie wydalem zarzqdzenia : 

1/ w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2011 

2/ w sprawie : zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na 20 11 r. 
3/ w sprawie : zmian w planie finansowym na 20 11 r. dla zadan z zakresu 

administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzqdu 
telytorialnego ustawami 

4/ zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie szczeg610wego sposobu 
przeprowadzania sruzby przygotowawczej dla kierownik6w jednostek 
organizacyjnych gminy i organizowania egzaminu konczqcego l~ sluzb(( 

5/ w sprawie : zatwierdzenia projektu organizacyjnego Publicznego Przedszkola 
w Toszku na rok szkolny 2011 /2012 

6/ w sprawie : zatwierdzenia projektu organizacyjnego Gimnazjum im. lreny 
Sendler w Toszku na rok szkolny 2011/2012 

7.w sprawie : zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej 
im. Kr610wej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 20 11/2012 

8.w sprawie : zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej 

w Paczynie na rok szkolny 2011 /2012 


9.w sprawie : zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej 
w Kotulinie na rok szkolny 201112012 

1O.w sprawie : zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej 
im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2011/201 2 

1J. w sprawie : powierzenia obowiqzk6w GI6wnego Ksi((gowego Pani Renacie 
Lubiarz od dnia 30 maj a br do czasu powolania Skarbnika Gminy 

12.zmieni ajqce zarzqdzenie w sprawie : regulaminu naboru na wolne stanowiska 
urz((dnicze , w tym wolne kierownicze stanowiska urz((dnicze w Urz((dzie 
Miej skim w Toszku oraz kierownik6w : Osrodka Pomocy Spofecznej w 
Toszku i Zespolu Obsrugi Plac6wek Oswiatowych w Toszku 

13.w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projekt6w uchwal Rady Miej skiej 
w Toszku w sprawie : 
1.ustalenia oplat za swiadczen ia w przedszkolu publicznym prowadzonym 

przez Gmin(( Toszek 
2.ustalenia odplatnosci za swiadczenia w oddzialach przedszkolnych przy 

szkolach podstawowych prowadzonych przez Gmin(( Toszek 
14.w sprawie : informacji 0 wynikach nabonl na stanowisko urz((dni cze : 

informatyk w Referacie Zam6wien Publi cznych , Rozwoju i Promocji 
Gminy w Urz((dzie Miej skim w Toszku - Komisja rekrutacyjna uznala 
nab6r za nierozstrzygni((ty .Kandydat spelnil wymogi formalne ,jednakZe 
w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej nie uzyskal wymaganych mi nimum 
55% punkt6w 
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IS.w sprawie : ogloszenia naboru na wolne stanowisko urzl(dnicze w Urzc,:dzie 
Miej skim w Toszku / dot. naboru na stanowisko :informatyk w Referaci e 
Zam6wien Publicznych , Promocji i Rozwoju Gminy / 

16.w sprawie : powo1ania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na 
wolne stanowisko urzl(dnicze : informatyk w Referacie Zam6wien 

Publicznych , Rozwoju i Promocji w sk1adzie : Grzegorz Kupczyk , 

Zdzis1awa Mrozek , Malgorzata Porl(bska i Andrzej Malski 


17.w sprawie : informacji 0 wynikach naboru na stanowisko ur~dniczc : 
informatyk w Referacie Zamowien Publicznych , Rozwoju i Pr mocj i Gminy 
W wyniku przeprowadzonego naboru kandydatem na stanowisko 
infolmatyka wybrany zosta1 Arkadiusz Kozub zam. w Toszku 

IS.w sprawie : ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kul tury 
"Zamek w Toszku" - termin zakonczenia postl(powania konkursowego 
ustalono na dzien 22 lipca 2011 r. 

19. zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie ustalenia wysokosci stawek za wynajem 
pomieszczen w plac6wkach oswiatowych dzialajqcych na terenie miasta 
i gminy Toszek / dot. szko1y Podstawowej w Toszku - w celu wykonania 
zadan wynikaj'tcych z realizacji projektow fi nansowanych i 
wsp61finansowanych ze srodk6w unijnych - stawka za jedn't godzinl( 
wynajmowania pomieszczen wynosi 30 zl / 

20.w sprawie : ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika 

Gminy 


2 1. w sprawie : powolania Kornisj i konkursowej dla przcprowadzenia konkursu 
na kandydata na stanowisko Skarbnika Gmi ny - w skladzie : Grzegorz 
Kupczyk , Zdzislawa Mr6zek , Ireneusz Kokoszka , Malgorzata Porl(bska 
i Andrzej Malski 
Konkurs zosta1 rozstrzygnil(ty - kandydatern na Skarbnika Gminy zostal 
Pan Artur Krawczyk 

22.w sprawie : przyjt(cia do stosowania "Procedury odbywania przez 

pracownik6w Urzl(du Miej skiego w Toszku podr6Zy sluz,bowych oraz 

zwrotu naleznosci z tego tytulu" 


23.w sprawie : powolania Kornisji egzarninacyjuej dla przeprowadzenia 
egzarninu koncz'tcego sluzbl( przygotowawcz't kierownika Osrodka Pomocy 
Spo1ecznej Pani Army Pawlak.Sk1ad Kornisji : Grzegorz Kupczyk , 
Zdzis1awa Mrozek, Malgorzata Por~bska i And rzej Malski 

24.w sprawie : powolania Komisji dis oceny konkursu "Zic1ona Grnina" w 
skladzie : Ewald Laksa , Andrzej Morciniec ,Ireneusz Kokoszka oraz Inga 
Potkowa 

2S.zrnieniaj'tce zarzqdzenie w sprawie wprowadzenia w Urzt(dzic Miejskim 

w Toszku procedury zarz'tdzania ryzykiem 
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26.w sprawie : Regulaminu okresowej oceny kwaliflkacyjnej pracownikow 
samorzqdowych 

27.w sprawie : zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urz«du Miejskiego 
wToszku 

- Zawarto akt notarialny na sprzedaz lokalu mieszkalnego w Paczynie przy 
ul. Wiejskiej 3/1 za kwot« 17.760 Z1 

- Zawarta zostala umowa darowizny - Pani Irena Kwiatkowska zam. w 
Boguszycach dokonala na rzecz gminy darowizny dzia1ki 0 pow. 0,0044 ha 
p010zonej w Boguszycach przy ul. Ujazdowsk iej oznaczonej w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 01 L l /2 - ulica - droga 
lokalna dla obslugi zabudowy mieszkaniowo-uslugowej oraz symbolem 
KX - ciqgi piesze i rowerowe wewnqtrz linii rozgraniczajqcych drog 

- Ogloszony zostall przetarg ustny ograniczony na sprzedaz nieruchomosci 
niezabudowanej polozonej w Toszku 0 pow. 0, 1007 ha - cena wywolawcza 
38.000 zl- przetarg odb«dzie si« 13.07.br 


- Podpisano umow« na koszenie poboczy drog gminnych na kwott;! 6.000 zl 

- Zakonczono I etap remontu cZqstkowego drog gminnych .OdbioTU dokonano 


20.06.br .Powierzchnia naprawionych ubytkow to 1094,27 m2 - na kwot« 
60.567,84 Z1 

- Zlecono wykonanie opinii dendrologicznej drzew znajdujqcych sift na skwerze 
przy ul. Gliwickiej - koszt opinii to kwota 1.845 zl brutto 

- Zlecono wykoszenie dzialek gminnych w Toszku i Ciochowicach na kwot« 
1.450 zl brutto 

- Podpisano umow« z Przedsi«biorstwem Wielobranzowym "ZAMEX" na 

odbior w schronisku bezdomnych psow i zapewnienie im odpowiednich 

warunkow bytowych , sanitarnych i opieb weterynaryjnej ai. do przej ,<cia 

zwierz«cia przez nowego w1aSciciela lub jego naturalnej smicrci - na kwol,< 

861 zl jednorazowo za kazdego psa 


- Podpisano umow« z Przedsi«biorstwem "ZAMEX" na wylapywanie 

bezdomnych psow oraz dostarczenie ich do schroniska w Miedarach. 

Ustalono nast«puj'lce wynagrodzenie : 

- dojazd do gminy i transpor" 7,Wierzqt do schroniska - 25 0 zl netto + 23% VAT 
- za WY1apanie bezdomnego zwierz«cia - 250 zl netto + 23% V AT 
- za zgloszenie po godzinach pracy Urz«du , w dni swiqteczne , soboty 

i niedziele 120 netto + 23% VAT 

- Rozpisano przetarg nieograniczony na "Obslug« bankowq budzetu Gminy 


Toszek i jej jednostek organizacyjnych " 
- post«powanie ogloszono w dniu 13.06.2011 r. 
- otwarcie ofert odbylo sift 2106.2011 r. 
- trwa badanie i ocena ofert - pJanowany termin rozstrzygni «cia 29.06.201 1 r. 
Przedmiot zamowienia zosta1 znacznie zmodyfikowany : 

http:20.06.br
http:13.07.br
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- wprowadzono elektroniczn2t obslug(( bankow2t , kt6ra pozwoli 
zaoszcz((dzic na kosztach obslugi bankowej 

- uruchomiono moiliwosc korzystania z kredytu w rachunku biei2tcym 
- wprowadzono wymog automatycznego deponowania przez Bank wolnych 

srodk6w na lokatach , co przyniesie dodatkowe korzysci fll1ansowe dla 
budietu 

Powyisze zostalo wprowadzone do kryteri6w oceny oferty.Wybrana zostanie 
to oferta , kt6ra przedstawi naj bardziej korzystny bilans, najtaiJszy koszt 
obslugi bankowej i kredytu , najbardziej korzystne oprocentowanie lokat 

- Zloiono w Urz((dzie Marszalkowskim wniosek 0 dofinansowanic projektU 
"Ograniczanie niskiej emisji poprzez termomodernizacj(( wraz z wym ian'l 
ir6dla ciepla i montaiem kolektor6w slonecznych w budynkach Szkoly 
Podstawowej w Paczynie i Przedszkola w ' ;'oszku" dofillansowanego z 
Regionalnego Programu Operacyjnego - calkowity koszt projektu 
1.855.240,49 zl- moiliwosc uzyskania dofinansowania w wysokosci 75% 
koOszt6w kwalifikowanych + VAT 

- Wyst'lPiono do 4 firm z zapytaniem cenowym na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla projektu "Zagospodarowanie tcrenu kwerku 
przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracj i spolecznej , 
rekreacji i atrakcj i turystycznej pn. TOSZKOLAND - Integrujemy pokolcnia 
w grach, zabawach i cwiczeniach ".Wpryn((ly dwie oferty .Podpisano 
umow(( z firm'l - Park Lesny mgr inz.Witoslaw Grygierczyk na kwot(( 
1 0.086 zl brutto 
Projekt zlozono w Spichlerzu G6mego Sl'lska wraz z wnioskiem 0 

dofinansowanie ze srodk6w PROW - calkowity koszt projcktu 473 .146,2z1 , 
mozliwosc pozyskania dofinansowania w wysokosci 80% koszt6w 
kwalifikowanych 

- w LGD Spichlerz G6mego Sl'lska zlozono projekt "Pilka jest okrClgla , a 
bramki S'l dwie " / m.in dot. ogrodzenia boiska w Ciochowicach / z wnioskicm 
o dofinansowanie ze srodk6w PROW - calkowity koszt projektu 34.518 ,46 zl 
- mozliwosc pozyskania dofinansowania w wysokosci 70% koszt6w 

kwalifikowanych 
- Zgloszono udzial Gminy Toszek w konkursie "100 placow zabaw na 100 lat 

NIVEA" - jako lokalizacj(( podano ulice Krasinskiego 
- Przeprowadzono rozmowy w celu zorganizowania w miesi'lcu wrzesniu na 

terenie gminy Toszek warsztat6w fotograficznych dla 50 uczni6w .Najlepsze 
zdj((cia b((d2t wykorzystane do promocji Gminy Toszek 

- We wsp61pracy z Centrum Kultury "Zamek w Toszku" przygotowano stoisko 
promocyjne Gminy Toszek na "Swit(to Lasu" organizowane w Chorzowic 
przez Spichlerz G6rnego SI2tska 



5 


- Wystqpiono do PowiatowegoUrz~du Pracy 0 refundacj~ kwoty swiadczen 
za wykonane prace spo1ecznie uzyteczne .Og61em przepracowano 663 godzin 
Kwota do refundacji to 2.824,38 zl .Od miesia..ca czerwca wzrosla stawka 
za 1 godz. pracy z 7,10 zl na 7,30 z1 

- Budowa kanalizacji sanitamej Toszek - Oracze oraz wodocia..gu Toszek 
Sam6w - Grabina - z uwagi na planowane zawarcie aneksu do umowy na 
dofinansowanie - spowodowane zmiana.. stawki podatku V A T - zlecono 
opracowanie aktualizacj~ analizy finansowej za kwot~ 3.690 zl. 
Zlozono wniosek 0 p1atnosc posrednia.. - rozliczaja..cy otrzymana.. zal iczk~ 
w wysokosci 494.822,66 zl 

- Budowa lokalnej oczyszczalni sciek6w w Pniowie - 26.05 br podpisano 
umow~ z Vattenfallem na wykup zrealizowanego przez Gmin<t przy1a..cza 
energetycznego , w celu ull10zliwienia szybszego przy1a..czenia do sici 
energetycznej realizowanej budowy oczyszczalni. W tym celu zlecono 
wykonanie pomiaru powykonawczego finnie DMP z Nieborowic na kwot<t 
836,40 zl brutto.z uwagi na przedluzaja~ce si~ formalnosci zwia..zane z 
rozliczeniem przy1a..cza, a tym samym przyhtczeniem do sieei oczyszczalni 
ulega przesuni~eiu termin uzyskania decyzji zezwalaja..cej na uzytkowanie 
zrealizowanej oczyszczalni Seiek6w.W chwili obecnej dokonano odbionl 
oczyszczalni przy udziale przyszlego uzytkownika, Wykonawca przystqpil do 
rozruchu technologieznego i wystqpil do Instytucji Panstwowych z informacj<\. 
o gotowosci odbioru. 
Z uwagi na zly stan instalacj.i kanalizacji sanitamej odprowadzaj<\.cej scieki 
bytowe z budynk6w mieszkalnych przej~tych od Agencj i Nieruchomosci 
Rolnych wystqpiono z pismem do ANR 0 dodatkowa.. pomoc finansowa.. na 
dokonanie przebudowy tej instalacj i 

- Otrzymano z Urz~du Marszalkowskiego rozliczenie transzy z !ytulu realizacji 
projektu " D obry start - dobra przyszlosc - wyr6wnywanie szans edukacyjnyeh 
dzieci i mlodziezy Gminy Toszek" w wysokosci 200.000 zl 
Zlozono kolejny wniosek rozliczaja..cy w/w projekt - wnioskowana kwota 
transzy 145.000 zl 

- Otrzymano pozytywna.. odpowiedz dot. zwi~kszen ia dotacji z Wojew6dzkiego 
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 0 kwot~ 
230 z1 na dofinansowanie zadania pn. "Zielona szkola" 


