
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka 
w okresie od dnia 10 grudnia 2010 r do dnia 21 stycznia 2011 r 

W w/w okresie wydalem zarz'ldzenia w sprawie : 

1.powolania Gminnego Biura Spisowego dla organizacji przeprowadzenia narodowego spisu 
powszechnego ludnosci i mieszkaii ( sklad biura : Malgorzata Por~bska , Teresa Kurzawa, 
Ewelina Czyzowicz , Jolanta Widlo ) ; w ramach przygotowan do spisu wybralem 5 kandydat6w 
na rachmistrz6w spisowych , kt6rzy odb~d'l w lutym szkolenie w Urz~dzie Statystycznym ; 
praco\\-uicy tut. Urz~du dokonuj'l obecnie aktualizacji zestawienia budynk6w , mieszkan i os6b, 

2.aneksu do projektu organizacyjnego Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku, Szkoly 
Podstawowej im .Gustawa Morcinka w Toszku , Szkoly Podstawowej w Kotulinie , na rok 

szkolny 2010/2011, 

3.zmian w budzecie i planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2010, 

4.ogloszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadan publicznych Gminy Toszek z 
zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dzialania na rzecz os6b niepelnosprawnych 
( zaopiniowania ofert dokonala komisja w skladzie : Ireneusz Kokoszka -przewodnicz'lcy , 
Adam Konieczny ,Irena Klausa oraz przedstawiciele organizacji pozarz'ldowych Maria 
Bukowska i Tomasz Obrusnik ; ofert~ zlozyl tylko Caritas Diecezji Gliwickiej ;oferta zostala 
zaopiniowana pozytywnie ; przyznano dotacj~ 40.000 zl. 

5.ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ uslug opiekunczych , w tym specjalistycznych 
uslug opiekunczych , w miejscu zamieszkania , z wy1'lczeniem specjalistycznych uslug 
opiekunczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi (zaopiniowania ofert dokonala komisja 
w skladzie : Ireneusz Kokoszka -przewodnicz'lcy , Adam Konieczny, Inga Potkowa oraz 
przedstawiciele organizacji pozarz'ldowych Irena Klausa i Tomasz Obrusnik ; ofert~ zlozyl tylko 
Caritas Diecezji Gliwickiej ;oferta zostala zaopiniowana pozytywnie ; przyznano dotacj~ 
50.000 zl. 

6.ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ zadan publicznych w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej ( komisja w skladzie Tadeusz Kobiernik - przewodnicz'lcy , 
Adam Konieczny, Krzysztof Bartnicki oraz przedstawiciele organizacji pozarz'ldowych Maria 
Nowak-Kowalska i Tomasz Obrusnik niejednoglosnie pozytywnie zaopiniowala zlozone oferty 
i zaproponowala : dla KS"Zamkowiec" w Toszku 39.000 zl , dla LKS "Przyszlosc" Ciochowice 
42.000 zl , dla LKS "Orzl" Paczyna 22.500 zl , dla ULKS "Ruch" Pni6w - 16.500 zl) 

7.przeznaczenia lokalu uzytkowego do oddania w najem w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego oraz ogloszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem 
( dot. lokalu polozonego w Wilkowiczkach przy ul.Wiejskiej I ; stawka wyjsciowa czynszu 
najmu wynosi 167,72 zl + VAT miesi~cznie, 

8.przeznaczenia nieruchomosci do oddania w najem w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego oraz ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem 
( dot. budynku bylej kapusciarni polo zone go w Toszku przy ul.Strzeleckiej ); stawka wyjsciowa 
czynszu najmu wynosi 437,50 zl+VAT miesi~cznie za lokal oraz 423,60 zl +VAT rocznie za grunt 

9.przeznaczenia nieruchomosci zabudowanej budynkiem bylego Osrodka Zdrowia w Kotulinie 
do oddania w najem w drodze przetargu pisemnego ograniczonego oraz ogloszenia wykazu 
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nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem ; stawka wyjsciowa najmu lokalu wynosi 
872,50 zl +VAT miesi~cznie oraz 475,20 zl+VAT rocznie za grunt, 

1O.okreslenia misji i celow Urz~du Miejskiego w Toszku , 

11.wprowadzenia kodeksu etyki pracownikow samorzl:ldowych zatrudnionych w Urz~dzie 
Miejskim w Toszku , 

12.planu wykonawczego budzetu gminy Toszek na rok 2011, 

13.powierzenia pelnienia obowi~kow kierownika Osrodka Pomocy Spolecznej w Toszku Panu 
Markowi Kutyle do czasu wyboru nowego kierownika , 

Ponadto: 

l.oglosilem konkurs na stanowisko kierownika Osrodka Pomocy Spolecznej w Toszku ; termin 
skladania ofert uplyn<tl w dniu 18 stycznia 2011 r ; rozstrzygni~cie konkursu przewidywane jest 
w I-szej polowie lutego ; wplyn~lo 8 ofert, 

2.Informacja 0 inwestycjach ; 

1 )budowa wodoci<tgu Paczyna-Wrzosy ; zakonczono realizacj~ projektu , w dniu 29 grudnia 2011 r 
zlozono wniosek 0 platnosc ; w ramach jednoetapowego zadania wykonano siec wodoci<tgow<t 
rozdzielcz<t dla przysiolka Wrzosy ; w ramach realizacji sieci wykonano : 

2.285,76 mb sieci wodoci<tgowej w technologii PE i dn 110 mm , 

- 4,10 mb przyl<tczy do hydrantow w technologii PE i dn 80 mm , 


7 szt. hydrantow z zasuwami , 

- 5 szt. zasuw na sieci wodoci<tgowej ; 

- zrealizowan<t siet wl<tczono do istniej<tcej sieei wodoci<tgowej przy ul. Wiejskiej ; 


kosztyealkowitej realizacji projektu wyniosly 258.494,42 zl , 

- koszty kwalifikowane - 166.031,98 zl , 


koszty niekwalifikowane - 92.462,44 zl , 

- wnioskowana kwota pomoey dla projektu wynosi 124.523,00 zl . 


2)budowa kanalizaeji sanitamej Toszek Oraeze i Samow oraz wodoci<tgu Toszek-Samow -Grabina 


w roku 2010 zrealizowano: 

-3,4280 km sieci kanalizaeyjnej sanitamej , w tym 1,3230 kill kanalizaeji tlocznej , 

-2,6735 km sieei wodoei<tgowej , 

oraz rozliezono wnioskami 0 platnosc uzyskane srodki w wysokosci 780.331,90 zl . 

W dniu 3 stycznia 2011 r podpisano aneks do umowy z wykonawc<t robot uwzgl~dniaj<tey wzrost 

wartosci umowy z uwagi na wzrost podatku VAT do 23%. 

W dniu 3 styeznia 2011 r podpisano umow~ z projektantem laroslawem Szymczykiem na 

zaprojektowanie niezb~dnyeh do wykonania robot dodatkowyeh , ktore nie byly uj~te w projekeie 

podstawowym za kwot~ 12.300 zl brutto : 

-zaprojektowanie kanalizaeji sanitamej w uliey Stawowej w Samowie wraz ze zmian<t lokalizaeji 


przepompowni z miejsea usytuowanego na projekcie w miejsce na dzialce nr 476/58, 
-zmiana trasy przebiegu kanalizaeji sanitamej w uliey Wiejskiej w Sarnowie, 
-zaprojektowanie przyl'l.cza do granicy posesji nr 44 i 46 , budynku wielorodzinnego , 
-przygotowanie wykazu przyl'l.ezy do granicy posesji dla calosci kanalizaeji sanitamej w Sarnowie, 
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-zaprojektowanie podl::tczenia sieci wodoci<l.gowej do istniej::tcej przepompowni w Samowie , 
-zaprojektowanie przelozenia kanalizacji na drug::t strontt drogi , aby unikn::tc przejsc przy1::tczy 

do posesji pod drog::t powiatow::t . 

3)oczyszczalnia sciek6w w Kotliszowicach 

Rozliczono przyznane srodki i otrzymano zwrot koszt6w w wysokosci 196.742,00 z1. 
Za powyzsz::t kwot<t zrealizowano: 
-wykonanie mapy do ce16w projektowych , 
-wykonanie projektu oczyszczalni i infrastruktury towarzysz::tcej , 
-zaprojektowanie i wybudowanie przyl::tcza energetycznego , 
-zakupienie zbiomika oraz urz::tdzen oczyszczalni sciek6w. 
Wi0 sn::t jest planowane rozpocz<tcie budowy oczyszczalni. 

3. W dniu 3 stycznia br zostala podpisana umowa z Zakladem Rolniczo-Przemyslowym 
FARMUTIL z siedzib::t w Smilowie na wyw6z i unieszkodliwianie kaidej ilosci produkt6w 
ubocznych pochodzenia zwierzttcego kat.I i kat.II ( nie obejmuje zwierz::tt padlych trzody 
chlewnej , bydla , k6z , owiec i drobiu). Wartosc uslugi 216 zl brutto miesittcznie. 

4.Zostal podpisany wniosek 0 platnosc do Urz<tdu Marszalkowskiego na kwot<t 320.000 zl 
w ramach realizacji projektu :"Dobry start dobra przyszlosc - wyr6wnywanie szans 
edukacyjnych dzieci i mlodziezy Gminy Toszek ". 

5.Podpisano aneks do umowy mi<tdzy Wojewod::t Sl::tskim a Gmin::t Toszek 0 udzielenie dotacji na 
dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powolanych do przeprowadzenia egzamin6w na 
nauczyciela mianowanego. 

6.Podpisano aneks do umowy 0 wsp6lpracy z Przedsi<tbiorstwem Telekomunikacyjnym 
OPTOLAND a Gmin::t Toszek na swiadczenie uslug telekomunikacyjnych dla "Wioski 
intemetowej" . 

7.Rozpocz<tto procedur<t oceny pracy dyrektora Gimnazjum w Toszku ; termin zakonczenia 
oceny 5 kwietnia 2011 r 

8.W dniu 28 grudnia 201 r zostal podpisany akt notarialny sprzedazy dzialek polozonych w Toszku 
(basen) za kwot<t 100.000 zl . 

9. W dniu 7 stycznia 2011 r zostala podpisana z Pani::t dr Iwon::t Kuzminsk::t -Meryk umowa 
uzyczenia budynku w Kotulinie po bylym Osrodku Zdrowiu z przeznaczeniem na swiadczenie 
uslug zdrowotnych . 

10.0gloszono I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawtt nieruchomosci niezabudowanych 
polozonych w Samowie na czas nieoznaczony ;przetarg odb<tdzie si<t 23 lutego 2011 r 
w Urzttdzie Miejskim w Toszku. 

I1.Wst<tpnie rozliczono akcjt;? zima : 
- koszt akcji na drogach powiatowych - 102.855,59 zl , 

koszt akcji na drogach gminnych - 112.227,41 zl 
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12.Zorganizowalem spotkanie z organizacjami pozarz,\dowymi dzialaj,!:cymi na terenie gminy 
Toszek 

13.Wspolnie z panem przewodnicz'!:cym Rady Miejskiej w Toszku odwiedzilem gmin~ partnersk,!: 
Hohenau. 


