Sprawozdanie z pracy Burmistrza
w okresie od 1.111.2012 r. do 27.111.2012 r.

W/w okresie wydafem nastqpuja..ce zarza..dzenia :
11 w sprawie : powierzenie pdnienia obowia..zk6w Kierownika Osrodka Pomocy
Spofecznej w Toszku
2/ zmieniaja..ce zarza..dzenie w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu
i dzierzawy grunt6w stanowia..cyh wiasnosc Gminy Toszek
3/ w sprawie : przeznaczenia nieruchomosci do oddania w dzierzawt< oraz
ogioszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierzawt< ,
bt<d'l.cych wiasnosci'l. Gminy Toszek .Wykaz bt<dzie wywieszony w dniach
od 9 do 30.03.2012 r. i dotyczy nieruchomosci pod ogr6dki warzywne
przeznaczonych do dzierzawy na okres 3 lat
4/ w sprawie : przeznaczenia nieruchomosci do oddania w dzierzawt< oraz
ogioszenia wykazu nieruchomosci przemaczonych do oddania w dzierZawt< ,
bt<dqcych wfaSnosci'l. gminy Toszek .Wykaz b!(dzie wywieszony w dniach
od 9 do 30 . 03. 2012 i dotyczy nieruchomoSci przeznaczonych do dzierzawy
na okres 3 lat.
5/ w sprawie : informacji 0 wynikach naboru na stanowisko kierownika Osrodka
Pomocy Spoiecznej w Toszku
6/ zmieniaja..ce zarz'l.dzenie w sprawie aktualizacji wykazu dokument6w
obowi'l.zuj'l.cych w Urz!(dzie Miejskim w Toszku zwi'l.zanych z kontrol'l.
zarz'l.dcz'l.
7/ w sprawie : zmiany Regulaminu Pracy Urzt<du Miejskiego w Toszku
8/ w sprawie : przeznaczenia nieruchomosci do oddania w dzierzawt< oraz
ogioszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierz'l.wt< ,
bt<d'l.cych wfasnosci'l. Gminy Toszek - przedmiotem dzierzawy jest czt<sc
dziaiki na kt6rej posadowiony jest kiosk RUCH
9/ rozpocz!(cia procedury realizacji zadania publicznego z zakresu promocji
i ochrony zdrowia oraz dzialalnosci na rzecz os6b niepdnosprawnych
10/ zmieniaj'l.ce zarz'l.dzenie w sprawie ustalenia wysokoSci stawek za wynajem
pomieszczen w plac6wkach oswiatowych dziaiajctcych na terenie miasta
i gminy Toszek
11 / ustalenia czasu pracy w miesictcu lutym 2012 r. w zwictzku z koniecznoscict
zachowania obowictzujctcego wymiaru czasu pracy w okresie
rozliczeniowym styczen - marzec 2012
12/ w sprawie : powoiania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru
na wolne stanowisko urziCdnicze w Referacie Ksi!(gowosci Budzetowej w
Ul"Z!(dzie Miejskim w Toszku
13/ w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
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14/ w sprawie : zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok
2012
15/ zmieniajqce zarqdzenie w sprawie instrukcji ochrony obiektu , dokument6w
i piecz«ci w Urz«dzie Miejskim w Toszku
16/ zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie okreSlenia misji i cel6w Urz«du
Miejskiego w Toszku
17/ w sprawie : informacji 0 wynikach naboru na wolne stanowisko urz«dnicze
w Referacie Ksi«gowosci BUdzetowej w Urz«dzie Miejskim w Toszku
18/ w sprawie : oswiadczen 0 prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej przez
pracownik6w samorzqdowych
19/ zmieniajqce zarzC\.dzenie w sprawie : procedury przeplywu informacj i
pomi«dzy pracownikami Urz«du Miejskiego w Toszku 0 zatwierdzonych
fakturach
20/ zmieniajqce zarzC\.dzenie w sprawie oceny ryzyka zawodowego na
stanowiskach pracy w Urz«dzie Miejskim w Toszku
2II w sprawie zwrotu koszt6w zakupu okular6w stosowanych przy obsludze
monitora ekarnowego
22/ w sprawie : udzielenia pelnomocnictwa do wykonywania czynnosci w
zakresie reali zacji projektu systemowego w ramach Progranu
Operacyjnego Kapi.tal Ludzki - dla kierownika OPS w Toszku
23/ w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dla Kierownika OPS w Toszku
Ponadto:
- podpisalem akt notarialny przej«cia dzialki po1ozonej w Boguszycach , na
kt6rej posadowiona jest przepompownia sciek6w b«dC\.ca w1asnosciC\. Gminy
- podpisa1em umow« na remonty czC\.stkowe dr6g gminnych z Zak1adem
Budownictwa Drogowego , Wodno- Kanalizacyjnego i Transportu z Boronowa
- cena za 1 m2 wynosi 59,04 zl brutto .Termin realizacji I etapu do 15.06.2012r
- zakonczono wydawanie decyzj i przyznajC\.cej zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oIeju nap«dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wydano 134 decyzje na kwot« 192.117,88 zl
- podpisalem umow« z firmC\.ALBA Poludnie Polska Sp.z 0.0 na odbi6r i
wyw6z selektywnie zebranych odpad6w w workach .Okres obowiC\.zywania
umowy do 31 grudnia 2012 - kwota nie wi«cej niz 160.099,20 z1 brutto
- przeprowadzono rozeznanie cenowe na wykonanie remontu dachu budynku
OSP w Wilkowiczkach .Wp1yn«ly 3 oferty , wybrano ofert« z najnizszC\. cenC\..
Podpisano umow« z firmC\. R.Hajduk z siedzibC\. w Paczyni e . Wartosc umowy
56.484 ,2 1 zl ; tennin reaIizacji 30 kwietnia 2012 r.
- podpisalem umow« na opracowanie projektu technicznego systemu
monitoringu dla planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwC\.
" Zagospodarowania terenu skwerku przy ul. Gliwickiej w Toszku
i stworzenie miejsca spolecznej rekreacji"
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Wykonawca : Badawczo Rozwojowa Spoldzielnia Pracy Mikroprocesorowych
Systemow Automatyki MIKRONlKA.
Wartosc umowy 13.284 zJ ; termin realizacji : 3 tygodnie
- podpisalem umow~ na wycink~ 11 drzew i ok. 80 m2 krzew6w oraz na
pozyskanie drewna na cele wlasne przez wykonawc~ .Wycinka dotyczy
planowanej inwestycji budowy komp1eksu boisk sportowych w programie
"Moje boisko - Orlik 2012" oraz realizowanej inwestycji - budowa pompowni
sciekow na zadaniu "budowa kanalizacji sanitarnej Toszek - Oracze i Sarnow
oraz wodoci1!gu Toszek - Sanow - Grabina"
Wykonawca : Uslugi Budowlano Transportowe Anatol Stanczyk
Termin realizacji 31 .03.2012
- zlozono wniosek 0 dofinansowanie na budow~ kompleksu boisk w ramach
programu " Moje boisko - Orlik 2012" - uzyskano pozytywna" opini~
Marszalka
- podpisano umow~ dla projektu "Pilka jest okr1\gla , a bramki sa" dwie 
powalczymy 0 projekt nie poddamy si~ - poprawa infrastruktury sportowej na
obszarze Gminy Toszek poprzez postawienie zewn~trznego ogrodzenia woko1
boiska sportowego w Ciochowicach" - wsp61finansowanego z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich - calkowity koszt
projektu 33.017,86 zl
- opracowano wzor deklaracji wspolpracy poprzez udzial w pracach zespolu
powo1anego do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Toszek - ogloszonie zamieszczono na stronie internetowej
- opracowano i zgloszono propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD
Spichlerz Gornego SIa"ska w obszarze funkcjonowania organ6w LGD i
kryteri6w wybor6w operacji do dofinansowania tzw. "malych projekt6w"
i "Odnowy rozwoju wsi"
- wydano kolejny numer gazety samorza"dowej "Po troszku 0 Toszku"
- opracowano zbiorcze kalendarium imprez w Gminie Toszek na rok 2012
- wysta"piono do ING Banku Sla"skiego z pismem i oferta" dotycza"ca"
sponsoringu Toszeckiego Iarmarku Adwentowego w roku 2012
- z okazj iONIA SOLTYSA - zorganizowano spotkanie z soltys ami naszej
Gminy

