
Spnlwozdanie 'L pracy Burmistrza 

W okresie od 29.03 do 22.04.2011 J'. 


W w/w okresie wydalem zarz'ldzenia : 
1I w sprawie : sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Toszek za rok 2010, 

sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 20 I 0 
Oraz informacji 0 stanie mienia Gminy Toszek 

21 zmieniaj'lce zarz'ldzenie w sprawie : wprowadzenia instrukcji gospodarki 
kasowej oraz gospodarki drukami scisiego zarachowania 

31 w sprawie : zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 
20 11 I 3 zarz'ldzenia I 

41 w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2011 I 2 zarz'ldzenia I 
51 w sprawie : zmian w planie finansowym na 2011 r. dla zadan z zakresu 

administracj i rZ'ldowej oraz inl1ych zadan zleconych jednostce samorz1jdu 
terytorialnego ustawami 

61 w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek 
na lata 20 11 -2017 

71 w sprawie : powolania zast«pcy Burmistrza Toszka 
81 w sprawie : wyznaczenia zast«pcy Burmistrza Toszka do wykonywania 

czynnosci z zakresu prawa pracy wobec Burmislrza podczas nieobecnosci 
Sekretarza Gminy 

91 w sprawie : zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Gimnazjum 
im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2010120 11 

101w sprawie : zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkofy 
Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2010/2011 

I II w sprawie : ustalenia czasu pracy w miesi2\.cu kwietniu 20 11 r. w zwi'tZku 
z koniecznosci2\. zachowania obowi'lzuj2\.cego \vymiaru czasu pracy w 
okresie rozliczeniowym kwiecien-czerwiec 2011 r. 

121 w sprawie : powolania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzcnia naboru 
na wolne stanowisko urz«dnicze w Urz«dzie Miej skim w Toszku 
I dot. naboru na stanowisko w referaci e zam6wien publicznych , rozwoju 

i promocji Gminy I 
131 zmieniaj'lce zarz'ldzenie oswiadczen 0 prowadzeniu dzialalnosci 

gospodarczej przez pracownik6w samorz'ldowych 
141 zmieniaj2\.ce zarz2\.dzenie w sprawie powolania Miejsko-Gminnej Komisji 

Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych w Toszku 
lSI w sprawie : ogloszenia naboru na wolne stanowisko urz«dnicze w Urz«dzie 

Miejskim w Toszku I dot. naboru radcy prawn ego I 
161w sprawie : informacji 0 wynikach naboru na stanowisko urz«dnicze w 

referacie zam6wien publicznych , rozwoju i promocji Gminy I wybrany 
zostal Pan Andrzej Pruski zam. Zawadzkie I 

171 zmieniaj'lce zarz2\.dzenie w sprawie : wprowadzenia procedury samooceny 
systemu kontroli zarz'ldczej w Urz~dzi<.: Mi ejskim w Toszku 

http:zmieniaj2\.ce
http:miesi2\.cu
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181 zmieniajitce zarzitdzenie w sprawie wprowadzenia do uzytku sluzbowego 
Instrukcji dotycz<\.cych ochrony danych osobowych pzretwarzanych 
w Urz«dzie Miejskim w Toszku 

Podpisatem : 
11 umow« z Przedsi«biorstwem Handlowo-Uslugowym - Larix Sp. z 0.0 

na realizacj« zadania : Remont cZ1tstkowy drag gminnych na terenie 
Miasta i Gminy Toszek - wartosc zadania 70.000 zl 

21 umowy dzierzawy na nieruchomosci rolne 0 powierzchni : 
a/ 0,8220 ha obrltb Wilkowiczki 
bl 0,2170 ha obr«b Wilkowiczki 
c/3,2334 ha obr«b Kotliszowice 
dI 0,0760 ha obr«b Toszek 
el 0,9582 ha obr«b Pisarzowice 
fl 1,3 516 ha obr«b Pisarzowice 

31 umow« z tirrnit TAl-BUD usrugi og61nobudowlane Adam Komorek z 
Jcmielnicy na wykonanie przebudowy przy1itcza kanalizacyjnego oraz 
remont istniejitcego szamba dla budynku przy ul. Plac Drzewny 2 w Paczynie 
Roboty zostanitrozliczone kosztorysem powykonawczym , przy czym 
wartosc umowy nie moze przekroczyc kwoty 16.198 zl brutto 

Ponadto: 
11 w zwiitzku z realizacjit zadania Budowa kanalizacj i sanitarnej 


Toszek-Oracze i Sarnaw oraz wodoci~u Toszek-Sarn6w-Grabina 
zlozono wniosek 0 platnosc posredniit w wysokosci 199.999,82 z1 do 

lnstytucji ZarZ1tdzajitcej - wykonawca realizuje roboty zgodnie z 

harmonogramem 


21 wystqpiono do kilku tim) projektowych z zapytaniem cenowym na : 
a/ kompleksowit terrnomodernizacj« Szkoly Podstawowej w Paczynie wraz 

z wykonaniem instalacji solarowej wspomagaji\,cej wytwarzanic c.w.u 
oraz cieptej wody dla basenu 

bl kompleksowit termomodernizacj« Przedszkola Publicznego w Toszku 
wraz z wymian'l. pieca centralnego ogrzewania ograniczaj'l.ci\, emisje 
zanieczyszczel1 pylowych i gazowych do powietrza oraz wymian« 
instalacji centralnego ogrzewania 

cl pelnienie nadzoru autorsko-inwestroskiego nad realizacjit zadan zgodnie 
z w/w opracowana dokumentacjit 

Termin skladania ofert : 27 kwietnia 2011 r. 
31 zakonczono wydawanie decyzji przyznaj'l.cej zwrot podatku akcyzowego 

zawaliego w cenie oleju nap«dowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej - wydano 150 decyzji na kwot« 152.463 ,17 zl 

http:ograniczaj'l.ci
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4/ we wspolpracy ze Spichlerzem Gornego SI'1.ska zorganizowano spotkanie 
informacyjne na temat tworzenia sciezek rowerowych , dydaktycznych 
i innych szlakow w ramach malych projektow 

5/ od 1.04.br trwa realizacja projektu pn. "Nie boji( sii( myszy - rozwoj 
umieji(tnosci komputerowych w Gminie Toszek" 

6/ we wspolpracy z Kierownikiem Osrodka Pomocy Spofecznej oraz Pani'1. 
soltys Sarnowa zlozono oferti( do Regionalnego Osrodka w sprawie 
"Tworzenia gminnych swietlic i klubow dla dzieci i mlodziezy" 

7/ trwa nabor do projektu realizowanego w ramach EFS - "Zostan kierowc'1. 
Tira" - kursu prawa jazdy kat. E do C 

8/ zakonczono realizacji( projektu pn."Toszecka Akademia S7.tuki Kulinamej" 
realizowanego w partnerstwie z Cechem Rzemiosl Roznych 
i Przedsii(biorczosci w Gliwicach .Beneficjentki projektu otrzymaly 
zaswiadczenia z tytulu przygotowania zawodowcgo "Kucharz Ma1cj 
Gastronomii z obslug'1c Cateringu" 

9/ nawi'1czano wspolpraci( z gazet'1c "Rzeczpospolita" w zakresie promocji 
Gminy Toszek poprzez zamowienie ogloszenia w specjalnym wydaniu 
dodatku pn."Polskie Miasta i Regiony. Tu walio bye - to warto zobaczyc" 
Opracowano prezentacji( Gminy przedstawiaj'1cc w niej atrakcje turystyczne, 
walory krajobrazowe , ciekawe imprezy oraz mozliwosci inwestycyjne. 
Dodatek ten bi(dzie wydany 28 kwietnia br w nakladzie ok. 67 lys 
egzemplarzy.Dodatkowo w ramach w/w zamowienia otrzymalismy 
mozliwose bezplatnej prezentacji Gminy Toszek na 10 portalach 
internetowych MM Moje Miasto w najwii(kszych miastach pol skich 

10/ nawi'1czano wspolpraci( z Nowinami Gliwickimi w zakresie zamowienia 
okolicznosciowego kalendarza sciennego na rok 20 ) 2 prezentuj'1ccego 
gminy powiatu gliwickiego.Na prezentacji( Gminy Toszek zarezerwowano 
miesi'1.c pazdziernik.Urz'ld otrzyma 100 kalendarzy do rozdysponowania 

11/ wraz z pracownikami referatu zamowien publicznych , rozwoju i prolllocj i 
uczestniczylem w konferencji organizowanej przez Urz'1cd Marszalkowski 
pt. "Jak fundusze europejskie zmieniaj'1. oblicze wsi".Inicjatywy 
realizowane przez nasz'1. Gmini( zostaly wyromione przez Pani'1. 
Marszalek Wojewodztwa SI'1.skiego 

12/ Gmina Toszek zostala laureatem plebiscytu "EURO-G I A 
EURO-PARTNER otrzymuj'lc tytullidera w dziedzinie "Innowacyjne 
rozwiqzania w edukacji" 

http:gliwickiego.Na

